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Kimse e¤ip bükmesin!
Kimse inkarda, demagojide ›srar etmesin!
Kürt Sorunu’nun Tek Bir Çözümü Vard›r:

Kürt Halk›na
Kendi Kaderini Tayin Hakk›
Tan›nmal›d›r!

Halk Cephesi Özel Say›s› O l a r a k Ya y › n l a n a n

“EYÜP BAﬁ EMPERYAL‹ST SALDIRGANLI⁄A KARﬁI
HALKLARIN B‹RL‹⁄‹ SEMPOZYUMU
BELGELER KONUﬁMALAR”

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
3 0 Te m m u z - 5 A ¤ u s t o s

K i t a b › n d a , Ye r a l a n K o n u l a r d a n B a z › l a r › ﬁ u n l a r d › r :
- ORTA D O ⁄ U k o n u s u n d a ;
“Ortado¤u’da emperyalist ve Siyonist sald›r›lar nas›l geliﬂti?”
“Ortado¤u’da anti-emperyalist mücadele tarihi”
“Ortado¤u’daki direniﬂ örgütleri aras›ndaki birlik”
“Filistin... Irak... Lübnan direniﬂlerinde anti-emperyalist bilinç...
- Filistin’de yaﬂanan iç sorunlar nas›l aﬂ›lmal›d›r?
- LAT‹N A M E R ‹ K A D i reniﬂ Tarihi ile ilgili;
“Emperyalizme karﬂ› mücadelede Latin Amerika’n›n yeri”
- E M P E RYA L ‹ Z M E k a r ﬂ › m ü c a d e l e
“Tüm dünyada emperyalizme karﬂ› verilen s›n›fsal ve ulusal
mücadeleler hakk›nda” tart›ﬂma
- Anti-emperyalist bir cepheyi nas›l kurabiliriz?
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Semra, 27 Temmuz 1978 KütahyaDomaniç do¤umluydu. 1996 ortalar›nda devrimci mücadeleye kat›ld›. F
Tiplerine karﬂ› Bursa’da açl›k grevi
yaparken tutukland›. Direniﬂini içeriSemra BAﬁY‹⁄‹T de de sürdürdü. Kartal Özel Tip Hapishanesi’nde 6. Ekipde ölüm orucuna baﬂlad›. 30 Temmuz 2002’de ölümsüzleﬂti.

Ali Haydar Çakmak, 1973 Malatya Arguvan do¤umluydu. Gazi’nin
Ali Haydar
Bülent PAK gecekondular›nda büyüdü. Liseli DevÇAKMAK (Veysel)
(Sinan) Genç’te görevler ald›. Gazi ayaklanmas›n›n genç önderlerinden biri oldu.
Bülent Pak, 1958 Eskiﬂehir do¤umluydu. Mücadelesi 1974’ten itibaren devrimci hareketin tarihiyle içiçe geçmiﬂ bir devrim emekçisiydi. Y›llarca tutsak kald›. Son olarak 1995’de üç yoldaﬂ›yla birlikte Buca Hapishanesi'nin duvarlar›n› aﬂarak Sivas da¤lar›na ulaﬂt›.
31 Temmuz 1993’de Mersin Silifke k›rsal alan›nda jandarma ile ç›kan çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtüler.
1961 Adana Osmaniye do¤umlu Tar›k Koço¤lu, 12 Eylül öncesi mücadele safAL‹ Tar›k KOÇO⁄LU Mustafa SEFER lar›na kat›lm›ﬂt›. Sonras›nda on y›ll›k tutsakl›k süreci vard›. 1991’de tahliye oldu,
ﬂehit düﬂtü¤ünde Akdeniz Bölgesi siyasi sorumlusuydu.
1970 Dersim do¤umlu Mustafa Sefer, çocuk denilebilecek yaﬂta mücadeleye kat›ld›. 1990’da kamp çal›ﬂmalar›nda yer ald›. 92’de tutsak düﬂtü. 93 ﬁubat›’nda Nevﬂehir Hapishanesi’nden özgürlük eylemiyle ç›kt›. ﬁehit düﬂtü¤ünde
komutan yard›mc›s› idi.
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Londra’da Anadolu Halk Kültür Merkezi’nin
yöneticilerindendi. 30
Haydar AKDEM‹R Temmuz
2001’de intihar ederek aram›zdan ayr›ld›.
31 Temmuz 1980’de Ordu’nun
Aybast› ilçesi Kabataﬂ’ta faﬂistler
taraf›ndan katledildiler. Yusuf
1925, Adem 1941, Fatma ise
1945 do¤umluydu.

Yusuf TEC‹M

Adem TEC‹M

Fatma ÖZÇEL‹K

‹stanbul’da bulundu¤u evde
kazayla silah›n ateﬂ almas›
sonucunda 4 A¤ustos
2003’de aram›zdan ayr›ld›. Henüz 17 yaﬂ›nda devOkan YILDIRIM rimci bir liseliydi. O yaﬂ›nda
kaç kez iﬂkencelerden geçmiﬂ ve her seferinde kavgaya devam demiﬂti.
12 Eylül öncesi örgütlü mücadele içinde yerald›. Tutsak düﬂtü. Hapishaneden
ç›kt›ktan sonra da ‹stanbul
ve Sivas'ta devrimci hareketin geliﬂip güçlenmesi
Ali KAÇAR
için önemli katk›lar› oldu. 4
A¤ustos 1993’de geçirdi¤i kalp krizi sonucu aram›zdan ayr›ld›.

An›lar› Miras›m›z
Özlem KILIÇ: “‹nsana ihtiyaç var
ve ben insan yetiﬂtirmeliyim”

Tel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus.com info@yuruyus.com
Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL

Özlem KILIÇ

5 A¤ustos 1997’de Ordu Fatsa Çöteli
köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri
güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

Avrupa Sosyal Forumu Sunumlar›







Güner ﬁAR

4 A¤ustos
1994’de ‹stanbul
Ba¤c›lar’da kuﬂat›ld›klar› üste 6.5 saat süren direniﬂ
sonunda ﬂehit
düﬂtüler.

Ali Tar›k Koço¤lu

Hüseyin ASLAN, 1972 Sivas Zara do¤umluydu. 90’da DEV-GENÇ’le
tan›ﬂt›. ‹stanbul’da mahalli bölgelerde görev ald›. Güner ﬁAR, 1969 do¤umluydu. 1988-89’da DEV-GENÇ’li olarak illegal faaliyet yürüttü. Özlem
KILIÇ, 1975 Sivas do¤umluydu. 1992’de 17 yaﬂ›nda Ankara Liseli DEVGENÇ yöneticileri aras›ndayd›. 93’de üçü de halk›n adalet özlemlerine cevap olmak için yeni görevler üstlendiler.

Halk Cephesi
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“Devrimcinin bir bardak su verene de ihtiyac› var...”

Yoldaﬂlar›n›n ve onu tan›yanlar›n anlat›m›ndaki
ortak yan; Özlem’in ba¤l›l›¤›, olgunlu¤u, çal›ﬂkanl›¤›, fedakarl›¤›, gibi nitelikleridir. Bu nitelikler belli
bir yaﬂ›n üzerindeki insanlara özgü gibi görülür.
Ama öyle de¤ildir. Özlem ﬂehit düﬂtü¤ünde henüz 19 yaﬂ›ndayd›.
Bir Silahl› Devrimci Birlikler üyesi olarak destans› bir direniﬂle
ﬂehit düﬂtü. 19 yaﬂ›ndayd› ve SBD üyeli¤inden önce de bir dönem
k›r gerillas›nda bulunmuﬂtu. Ondan önce hem legal hem illegal alanda çal›ﬂmas› vard›. Bu kadar zamana bu kadar ﬂey nas›l s›¤m›ﬂt›? Üstelik bu kadar zamana s›¤anlar bunlarla da s›n›rl› de¤ildi. Lise y›lla-

A. Turgut YILMAZ

‹stanbul Çeliktepe Sanayi Mahallesi’nde 4
A¤ustos 1980’de
Faﬂist Teröre Karﬂ› Mücadele Kampanyas›
çerçevesinde gerçekleﬂtirilen bir eylem s›ra-

s›nda ﬂehit düﬂtü.
Devrimci hareketin “Emperyalizme, Faﬂizme,
Pahal›l›¤a ve ‹ﬂsizli¤e
Karﬂ› Mücadele” kampanyas› çerçevesinde 1
Hüseyin TAﬁ A¤ustos 1979’da bir
ya¤ kamyonunun kaç›r›larak halka da¤›t›lmas› eyleminde polis
taraf›ndan vurularak katledildi.

Friedrich ENGELS
Engels, Marksla birlikte proletaryan›n
teorik ve pratik önderi, ö¤retmeniydi. ‹lk komünist örgütlenmede, ilk Enternasyonalde ve dünya devrimcilerine yüzelli y›ld›r
yol gösteren eserlerde onun imzas› vard›r. 1820’de Almanya’da
dünyaya gelen Engels, barikatlarda savaﬂt›, say›s›z teorik eser
yazd›. 5 A¤ustos 1895’de aram›zdan ayr›l›rken, yüzy›llarca yolumuzu ayd›nlatacak bir teori ve pratik b›rakt› arkas›nda. O, sosyalizmin hiç sönmeyecek meﬂalesidir.

r›nda Liseli Dev-Genç'in sorumlulu¤unu yapm›ﬂt›.
Yoldaﬂlar› Özlem’i ﬂöyle anlat›yordu: “Sürekli düﬂündü¤ü
ﬂey; ‘Liseli Devrimci Gençlik’in insana ihtiyac› var ve ben insan yetiﬂtirmeliyim’ idi. ‹lgilendi¤i insanlarla da bu temelde ilgilenir, ö¤retmeye çal›ﬂ›rd›. En küçük sorunumuza dahi kafa yorar, ama mutlaka çözerdi.”
Özlem'le de k›sa bir süre, birlikte çal›ﬂt›k. Özlem'in en belirgin yan› t›pk› mütevazili¤i gibi yaﬂam›n›n her an›na yay›lm›ﬂ
coﬂkusudur.
“Gazetemize; ‘o benim ekme¤im, suyum. Onunla besleniyorum’ diyordu. Gazeteyi al›r almaz buldu¤u her f›rsatta okumaya çal›ﬂ›r ve her zaman ilk o bitirirdi. Gazetenin önemini onunla kavrad›m. Sorun çözücüydü. Ona bir sorunumuzu anlatt›¤›m›zda mutlaka
çözüm bulaca¤›na inanarak anlat›yorduk.”
Özlem’e duyulan bu güven boﬂuna de¤ildir. Ve bu güven 19 yaﬂ›nda yarat›lan bir kahramanl›kta en somut ifadesini bulmuﬂtur.
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Düzen ‹çi Politikalar K›s›r Döngüye
Devrimci Politika Çözüme Götürür
– Çözümün anahtar›, Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’d›r –
ürt sorunu üzerine çok ﬂey söyleniyor ancak asl›nda bir çözümsüzlük içinde dönülüp duruluyor. Art›k herkes görmelidir ki, demokrasicilik oyununun en geniﬂ
hali de, AB çerçevesi de Kürt sorununun çözümü için yeterli de¤ildir.
Herkes görmelidir ki, Kürt sorununun sistem içinde çözümü yoktur.
Sistem içindeki çözümün s›n›r›, TRT
ﬁeﬂ’tir, hak k›r›nt›lar›d›r, ötesini isteyen, mücadelesini ve politikalar›n›
ona göre ﬂekillendirmelidir.
ürt sorununda tart›ﬂmalar› belirsizliklerden, çarp›tmalardan,
demagoji sahas› olmaktan kurtarmak
için, Kürt sorununa dair her türlü tart›ﬂman›n, teorinin, politikan›n en baﬂ›nda “çözüm”den ne kastedildi¤i
ortaya konulmal›d›r. K ‹ M ‹ N ‹ Ç ‹ N ,
k i m i n ç › k a r l a r › n a g ö re bir çözümden söz ediyoruz?
rtada bir sorun varsa, her s›n›f
kendi ç›karlar› temelinde bir çözüm formüle eder. Kürt sorununa çözümde de, halk›n çözümüyle oligarﬂinin çözümü ayn› olamaz. Devrimcilerin, yurtseverlerin çözümüyle, Amerikan ve Avrupa emperyalizminin çözümleri de ayn› olamaz. Ne
tam burjuvazinin, ne tam halk›n ç›karlar›n› yans›tmas›n diye ﬂekillendirilecek bir fomülasyon ise, çözüm
olmayacakt›r.
calan tam bir y›l önce bugünlerde (5 Temmuz 2009) Kürt sorununu “AKP çözemezse ABD çözer”
diyor ve ﬂunlar› ekliyordu: “ABD alternatifi Kürtleri destekler, ‹srail
destekler”. Do¤rudur, Amerika bir
biçimde çözer. Avrupa Birli¤i de çözer (ki nitekim kendince çözmüﬂtür
de). Sorun, bu çözümlerin, bizim
aç›m›zdan, Kürt halk› aç›s›ndan,
PKK aç›s›ndan, Türkiye halklar› aç›s›ndan, devrimciler aç›s›ndan bir çözüm olup olmad›¤›d›r.
iz “Kürt sorunu çözülmelidir”
dedi¤imizde, aç›k ki, nas›l olur-
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sa olsun çözülsün demiyoruz. Kürt
halk›n›n ulusal talepli mücadelesinin
tamamen yok edilmesi de bir “çözüm”dür, ama bu çözüm halklar›n
çözümü de¤ildir. Bu çözüm emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerin çözümüdür. Denilecektir ki, “yoketmek çözüm müdür?!” Bunun cevab›, çözüme kimin gözüyle bakt›¤›n›zdad›r.
Emperyalistlerin ve oligarﬂinin gözünden, evet, ulusal kurtuluﬂ mücadelelerini ezmek, yoketmek “ulusal
sorunlar›n” çözümü olarak kabul
edilmiﬂtir hep.
itekim, yak›n zamanda Sri Lanka’da Tamil halk›na ve onun örgütlü gücüne karﬂ› gerçekleﬂtirilen
büyük yoketme sald›r›s›n›, emperyalistler ve iﬂbirlikçileri “Tamil sorununun çözümünde büyük aﬂama”
olarak gördüler.
mperyalistler ve iﬂbirlikçiler için
çözümün tam çerçevesi; ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ mücadelelerinin
askeri veya siyasi yollardan tasfiyesidir. Her ikisi de ayn› kap›ya ç›kar
emperyalizm için. Aslolan, ulusal talepleriyle siyasi arenaya ç›kan bir
hareketi ve halk›, ulusal kurtuluﬂ talebinden vazgeçirip daha geri bir
çizgiye çekebilmektir. Bunun için
gerekti¤inde en büyük katliamlara,
gerekti¤inde o güne kadarki en “radikal” reformlara baﬂvurulabilir.
u anlamda tekrar edersek; çözümden söz eden “biz, halk aç›s›ndan bir çözümden sözediyoruz”,
veya “biz, oligarﬂi aç›s›ndan bir çözümden söz ediyoruz” diye kimin
cephesinden bakt›¤›n› ortaya koymak zorundad›r.
ligarﬂinin ulusal sorundaki -dolay›s›yla Kürt sorunundaki- çözümünün esas›n› gördük. Halk›n ç›karlar› temelinde bir çözüm nas›l
olur, nas›l olmal›d›r peki? ‹ﬂte uluslar›n -halk›n- kendi kaderini tayin
hakk›, bunun cevab›d›r.
ürt sorununda AKP’den ﬂu veya
bu biçimde bir çözüm bekleyen-
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ler, geliﬂmelere, gözlerinde at gözlü¤ü
varm›ﬂcas›na
bakanlard›r.
AKP’nin sadece ve sadece demagojik bir kaç aç›klamas›n› ve TRT ﬁeﬂ
gibi birkaç ad›m›n› görmektedirler.
Oysa, bu demeç ve ad›mlar, tamamen faydac› ve hesapç›d›r. Bu ad›mlar, ezilen, bugüne kadar ulusal haklar› gasp edilen, asimile edilen bir
halk›n haklar›n› tan›ma gibi bir politik ve ideolojik temele sahip de¤ildir. Tam tersine, A K P ideolojisi,
Kü rt so rununu n inkar › üzer ine ﬂekillenmiﬂtir. Bu, dün böyleydi, bugün de böyledir.
KP, –at gözlü¤üyle bakanlar ›srarla görmezden gelse de– bunu
say›s›z kez ortaya koymuﬂtur.
ayyip Erdo¤an’›n 24 ﬁubat
2004’te CNN Türk’te kendisine
sorulan “DEHAP’a karﬂ› bir Güneydo¤u politikan›z var m›?” sorusuna
verdi¤i cevab› hat›rlatal›m:
Benim DEHAP’la bu noktada o
tür bir mücadeleye girmemin anlam› yok. Sorunun temelinde, birinci derecede, siyaset yatm›yor. Birinci
derecede, ekonomi yat›yor. Ekonomik imkâns›zl›klar siyasetin en büyük malzemesi oluyor Güneydo¤u’da. Kürt ideolojisi üzerine inﬂa
edilmiﬂ bir siyaset tutmaz. Art›k siyasette ideolojiler dönemi bitmiﬂtir.
Bunu vatandaﬂ yutmaz. Vatandaﬂ ﬂu
anda bize iﬂsizli¤i nas›l gidereceksin, bunu soruyor. Siz doyurun karn›n› bak›n bakal›m ortada böyle bir
ﬂey kal›yor mu?”
KP’nin ideolojisinde ve zihniyetinde, ulusal sorun, ulusal
h a k l a r, asimilasyon gibi kavramlara
yer yoktur. E¤er, Erdo¤an zaman zaman bu çizginin d›ﬂ›nda sözler ediyorsa ve bunun d›ﬂ›nda baz› ad›mlar
atm›ﬂsa, bu ya emperyalistler taraf›ndan kendisine dikte edilen politikalar›n hayata geçirilmesinin gere¤idir ya da düpedüz oy kayg›s›yla baﬂvurulan demagoji ve yöntemlerdir.
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üzen içi çözüm beklentileriyle
AKP’nin as›l ideolojisini, zihniyetini görmemekte ›srar edenler,
Tayyip Erdo¤an’›n 2002 y›l›n›n Aral›k’›nda Moskova ziyareti s›ras›nda
Kürt sorununun çözülmesini isteyen
bir Kürt iﬂçisine verdi¤i “ d ü ﬂ ü nm e z s e n K ü r t s o r u n u y o k t u r ” cevab›n› da görmezden geldiler.
özüm beklenen di¤er merkezlere
bakal›m. ABD'nin Irak'taki iﬂgal
yöneticisi olarak atad›¤› Paul Bremer, 2003’te Amerikan Senatosu’nda yapt›¤› bir konuﬂmada, Kürt
sorunu konusunda ﬂu aç›klamay›
yapm›ﬂt›: “ Bu konularda çok konuﬂma yaptım. Bizim Kürt devletini
cesaretlendirmememizin nedeni,
Türkler istemedi¤i için de¤il, bizim
çıkarımıza olmadı¤ı içindir. ”
calan, “AB çerçevesi yeterlidir” aç›klamas›n›
takiben
2006’da da “Kürt sorununun çözümü konusunda ileri sürdükleri ﬂartlar›n Avrupa Birli¤i'nin (AB) ileri
sürdü¤ü ﬂartlarla örtüﬂtü¤ünü” belirtmiﬂti. (11-12 Kas›m 2006 Ülkede Gündem) Avrupa Birli¤i de son
olarak verdi¤i kararlarda, Türkiye
oligarﬂisinin Kürt sorunuyla ilgili
yapt›¤› düzenlemeleri yeterli buldu¤unu aç›klam›ﬂt›r.
ürt sorununun çözümü konusunda, bu çerçevelerden, bu
beklentilerden ç›k›lmal›d›r. Abdullah
Gül’ün “önümüzde bir f›rsat var”
sözleriyle baﬂlayan sürecin üzerinden daha çok uzun zaman geçmedi.
TP Genel Baﬂkan› Ahmet Türk,
AKP iktidar›yla yapt›¤› görüﬂmenin ard›ndan “mutluyuz umutluyuz” aç›klamas›yla beklentilere kap›y› aralam›ﬂ, Kürt milliyetçi bas›n
“ resmi görüﬂmeler b aﬂ l ad › ” diye
baﬂl›k atm›ﬂt›. DTP milletvekili Gülten K›ﬂanak “Koﬂullar›n bir bar›ﬂ
f›rsat› yaratt›¤› tart›ﬂmas›z bir gerçek.” diyordu o günlerde.
u demeçlerin verildi¤i günlerde
ise biz ﬂu uyar›y› yapmay› tarihsel görevimiz olarak gördük:
Ülkemizin tüm ilerici, devrimci
demokrat güçlerine, ayd›nlar›na
diyoruz ki, Oligarﬂinin Kürt Halk› n › n S o r u n la r › y la , Öz l e ml e r iy l e , O y namas›na ‹zin Vermeyelim!..”
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u uyar›n›n devam›nda da ﬂunlar›
söyledik: “ Unutmayal›m
ki,
‘Çözüldü çözülecek, önemli ad›mlar
at›lacak...’ havas›, bugüne kadar defalarca yarat›ld›. Soral›m, muhasebesini yapal›m; Bu havan›n yarat›lmas›ndan kim kazançl› ç›k›yor?
Herkesi gerçe¤i görmeye ça¤›r›yoruz: Emperyalizm ve oligarﬂi, bu
yolla, halklar›n ve ulusal nitelikli
hareketlerin düzen içi beklentilerini
sürekli olarak tazeliyor. Onlar›n ikti dara yönelmelerinin önüne geçiyor. ”

B

Ortada bir sorun varsa,
her s›n›f kendi ç›karlar›
temelinde bir çözüm
formüle eder. Kürt sorununa
çözümde de, halk›n
çözümüyle oligarﬂinin
çözümü ayn› olamaz.
Devrimcilerin, yurtseverlerin
çözümüyle, Amerikan ve
Avrupa emperyalizminin
çözümleri de ayn› olamaz.
yn› soruyu soruyoruz ﬂimdi. Abdullah Gül’ün, ard›s›ra Erdo¤an’›n demagojilerine inanarak o
tahlilleri yapt›¤›n›z süreç, kimin iﬂine yarad›?.. Kürt milliyetçi hareketi,
düzen içi çözümleri reddetmelidir.
“Oligarﬂi elini uzatmad›¤› için” de¤il, düzen içi çözümler, çözüm olmad›¤› için reddetmelidir.
991’de baﬂlayan ve bar›ﬂ, ateﬂkes,
diyalog, s›n›r d›ﬂ›na çekilme gibi
çeﬂitli biçimler alan bu politika, Kürt
milliyetçi hareketi için açmazlar›n
birbirini izledi¤i bir k›s›rdöngüye
dönüﬂmüﬂtür.
›n›flar mücadelesinde her yan›lg›n›n bir faturas› vard›r. Bu fatura bazen siyasal olarak ödenir, bazen
halklar›n can bedeli ödeyece¤i bir
faturaya dönüﬂür. Kürt sorununda fatura her iki biçimde de ödenmeye
devam ediliyor.
KK, bugünküne benzer bir sürecin yaﬂand›¤› 2001’de ﬂu aç›klamay› yapm›ﬂt›: “Biz ﬁubat ay›nda
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uyard›k. Çaresiz olmad›¤›m›z› söyledik. E¤er bar›ﬂ için diyalog olmazsa
yeniden savaﬂ gündemleﬂebilir dedik. Bu son aç›klamam›zda yeni bir
ﬂey var. Yeni bir süreci baﬂlatt›¤›m›z›
duyuruyoruz. Kürtlerin yeniden savaﬂ› baﬂlatma do¤rultusunda bir tart›ﬂmaya girdiklerini duyuruyoruz.
Kürtler ﬂimdi savaﬂ› tart›ﬂ›yor.” (24
Haziran 2001, Özgür Politika)
ukar›daki sözler, PKK yönetiminin bugünkü aç›klamalar›n›n
neredeyse kelimesine kelimesine ayn›d›r. KCK yöneticilerinden Duran
Kalkan bir süre önce ﬂöyle diyordu:
'ﬁimdiye kadar siyasi, askeri, ideolojik her alandaki mücadelemizin
tek hedefi, 'siyasi diyalogla çözüm
bulma' do¤rultusundayd›. ﬁimdi ...
hedefimiz de¤iﬂiyor. ... serh›ldan›
buna göre geliﬂtirece¤iz, meﬂru savunma savaﬂ›n› bu temelde yürütece¤iz. Bu anlamda her ﬂey de¤iﬂecek.” 9 y›l sonra söylenenler ve yap›lanlar yine ayn›ysa, bu k›s›r döngü
sorgulanmal› ve oradan ç›k›lmal›d›r.
›s›r döngüden ç›kman›n tek yolu,
Uluslar›n Kendi Kaderini Tay›n
Hakk› (UKKTH) için savaﬂmakt›r.
mperyalist yeni sömürgecili¤e
ve iﬂbirlikçi iktidara karﬂ› ba¤›ms›zl›ktan yana bir ezilen ulus
burjuvazisi olmad›¤› için, bugün art›k kendi kaderini tayin hakk›, h a l k › n k e n d i k a d e r i n i t a y i n h a k k › biçimine bürünmüﬂtür.
KKTH, sihirli bir reçete de¤ildir. Fakat aç›k bir irade beyan›d›r. Türk halk›n›n taahhüdü, Kürt
halk›n›n tarihsel güvencesidir. Kendi
kaderini tayin hakk›na sahip bir halk
için, dil serbestli¤i, anadilde e¤itim,
ulusal kültürünü geliﬂtirme gibi hak
ve talepler art›k tart›ﬂma konusu de¤ildir; çünkü bunlar zaten Uluslar›n
Kendi Kaderini Tay›n Hakk›’n›n do¤al parças›d›r. Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›, Kürt sorununun
düzen d›ﬂ› çözümüdür. TRT ﬁeﬂ’ler,
AB çerçeveleri, aç›l›mlar ise düzen
içi çözümlerdir. Birincisi gerçek bir
çözüm, ikincisi çözüm ad›na halk›n
aldat›lmas›d›r. Devrimciler, vatanseverler, çözümün birinci ﬂeklini savunmal› ve onu gerçekleﬂtirme u¤runa birleﬂmeli, mücadele etmelidir.
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Kürt Sorunu’nun çözümü dil serbestli¤ine indirgenemez!

Çözüm Uluslar›n Kendi
Kaderini Tayin Hakk›’ndad›r
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PKK parti olarak kuruluﬂunu
ilan etti¤i 1978’de önüne hedef olarak “ B a ¤ › m s › z K ü rd i s t a n”› koymuﬂtu.
Ba ¤› m s › z K ü rdi st a n” hedefiy“B
le yola ç›k›lmas›ndan 32 y›l sonra
gelinen noktada tart›ﬂ›lanlar, Kürtçe
TV, kapsam› belirsiz bir dil serbestisi ve kimi hak k›r›nt›lar›d›r..
32 y›lda aﬂama aﬂama; önce “bb a ¤›ms›zl›k”tan, ayr› bir devleti saFed erasvunmaktan vazgeçilip, “F
y o n u t a r t › ﬂ a b i l i r i z ” noktas›na gelindi. Elbet orada da durulmayarak,
“ootonomi”,, “öze rkl ik” gibi for m ü l l e r telaffuz edildi. Bir noktadan sonra ise, daha çok emperyalist
ülkelerden örnekler gösterilip,
Ame r i ka ’d ak i e ya l e t l e r k a d a r...
“A
A l m a n y a ’ d a k i k a d a r... Belçi ka’daki gibi... olabilir” denilmeye
baﬂland›.
Ancak sonuçta bütün bunlar da
devre d›ﬂ› b›rak›ld› ve “dd e m o k r a t i k
c u m h u r i y e t i ç i n d e y e r a l m a k ” formülasyonuyla oligarﬂik düzen içinde bir “çözüm” benimsendi.
Bu noktaya gelinmesinin teorisi
ve izah›n› Abdullah Öcalan ﬂu ﬂekilde yap›yordu:
“Ayr› devlet, federasyon, otonomi ve benzeri yaklaﬂ›mlar›n bile,
geri ve bazen çözümsüzlü¤e yol açt›¤›n› pratikte görünce; demokratik
sistem üzerinde yo¤unlaﬂma, bana
çok önemli geldi. Bunda askeri, silahl› güç yolunun giderek t›kanmas›n›n da büyük pay› vard›r. ”
Ayr› devleti, federasyonu, otonomiyi “geri” ve “sorunu çözmeyen” yaklaﬂ›mlar olarak gören Ö c al a n, “demokratik sistem”i çözüm
olarak gösteriyordu.
Öcalan’›n “demokratik sistem”
dedi¤i, burjuva demokrasilerdi, kapitalist ülkelerdi, ona göre zaten 20.
yüzy›lda zafer burjuva demokrasisi-

nin ve kapitalist sistemindi. “Demokratik sistem”in ülkemizdeki
karﬂ›l›¤› ise, oligarﬂik diktatörlükten, sömürge tipi faﬂizmden baﬂka
bir ﬂey de¤ildi ve Öcalan’›n önerdi¤i çözüm, bu oligarﬂik düzen içinde
bir çözümden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Düzen içinde ise, ulusal sorunun
köklü ve kapsaml› çözümü elbette
söz konusu olamazd›. Uluslar›n
Kendi Kaderini Tayin Hakk› olamazd›; PKK, teorik ve politik olarak bunu da reddediyordu zaten.
Geriye kalan ise, oligarﬂik düzen
içinde d i l , k ü l t ü r çerçevesi ile s› n›rl› hak k›r›nt›lar›yd›..

Kürt Milliyetçili¤i
ve Dil Serbestisi
A K P i k t i d a r › , tasfiye sald›r›s›n›
sürdürürken, çerçevesini Amerikan
ve Avrupa emperyalizminin kültürel
hak k›r›nt›lar› ile çizdi¤i bir program› temel ald›.
“Amerika, Avrupa Birli¤i veya
ayn› paralelde TÜS‹AD taraf›ndan
sunulan ‘Kürt sorununa çözüm paketleri’, ‘insan haklar›yla’, ‘ifade
özgürlü¤üyle’, ‘dil serbestli¤iyle’
s›n›rl›d›r. ‘Baz› ekonomik, kültürel
reformlarla terörün sona erece¤i’
onlar›n temel tezidir. Ancak bunlar›n da gerçek anlamda uygulanmas›n› istemez ve savunmazlar. ” (Kürt
Sorunu Nas›l Çözülür, Haziran Yay›nevi, sayfa; 25)
AKP iktidar› Kürt dili ile ilgili
olarak ﬂu ana kadar; “bak›n Kürtçe
yay›n yapan kanal açt›k”, “Genelge
ç›kard›k, hapishanelerde Kürtçe konuﬂmak art›k serbest”, “ Kürtçe köy
isimleri vermek serbest”, “Kürtçe
konuﬂman›n önünde bir engel
yok”... diyerek yasaklar› kald›rd›klar›n›n propagandas›n› yapmaktad›r.
AKP sözcüleri Kürt milliyetçi
çevreler ile girdikleri polemiklerde,

“a r t › k
Kürtçe
serbest,
ne
isti y o r s u n u z” demeye devam ediyorlar. AKP sözcüleri, bu tart›ﬂmalar
içinde sanki Kürt halk›n›n›n tüm sorunlar› çözülmüﬂ, gibi tüm ulusal talepleri g a y r i - m e ﬂ r u ilan eden bir
sald›rganl›k içindedirler.
Kuﬂkusuz egemen s›n›flar›n
böyle bir manevra alan› kazanmas›nda Kürt milliyetçi hareketin taleplerini dil serbestli¤i noktas›na
çekmesinin büyük pay› vard›r. Kürt
milliyetçili¤i, kendisini dil ve kimi
hak k›r›nt›lar› ile AB çerçevesi ile
s›n›rlam›ﬂ, bu noktada dil konusunda AB’ye uyum çerçevesinde
AKP’nin att›¤› kimi ad›mlar ile hareket alan› iyice daralm›ﬂt›r.
Oligarﬂi asimilasyon politikalar›ndan vazgeçmemiﬂ olsa da, sürdürdü¤ü tasfiyecilik politikalar›n›
dil konusunda kimi hak k›r›nt›lar›
ile destekleyecek ad›mlar atm›ﬂt›r.
Bu noktada ise, Kürt halk›n›n ulusal
taleplerini dile getirenlerin karﬂ›s›na
ﬂöyle ç›k›lmaktad›r: “Dil dil diyordunuz, iﬂte serbest, daha ne istiyorsunuz?..”
Böyle bir sorunun karﬂ›m›za ç›kmas›n›n sorumlusu, “Kürt sorunu
art›k dil sorunudur” diye savunulan
politikad›r.
Bu geliﬂmeleri ve tart›ﬂmalar› bir
yana b›rak›p, PKK’nin bugün ileri
sürdü¤ü taleplerin karﬂ›land›¤›n›,
dil serbestli¤i, ana dilde e¤itim,
“gerillaya af” ve PKK'nin siyasallaﬂmas› taleplerinin gerçekleﬂti¤ini,
Kürtçe’nin okullarda okutuldu¤unu,
Kürtçe televizyonlar›n -mesela Roj
TV de dahil- serbestçe yay›n yapt›¤›n›... düﬂünelim.
Böyle bir tablonun ne kadar
olup-olmayaca¤› ayr› bir tart›ﬂma
konusudur ama bunlar›n gerçekleﬂ-

mesi durumunda Kürt sorunu çözülmüﬂ mü olacakt›r? Bütün bunlar,
Kürt halk›n›n kurtuluﬂu, özgürlü¤ü
anlam›na gelir mi?
As›l soru budur.
Marksist-Leninistler olarak da,
yukar›daki tablo ›ﬂ›¤›nda bu soruya
ﬂu cevab› veriyoruz:
“Kürt halk› yine kapitalizmin sömürüsü alt›nda ve yine emperyalizmin sömürgesi olarak yaﬂamaya devam edecektir. Dolay›s›yla, ileri sürülen talepler ‘demokratik talepler’dir ama bu taleplerde Kürt sorununun çözümü yoktur. ” (Kürt Sorunu Nas›l Çözülür, Haziran Yay›nevi, syf. 46)
‹leri sürülen talepler, “demokratik talepler”dir ama bunlar Kürt halk›n›n sorunlar›n›n çözümü anlam›na
gelmemektedir.
Nitekim hemen yan›baﬂ›m›zda,
Barzani ve Talabani önderli¤inde,
Amerikan emperyalizminin s›n›rlar›n› çizdi¤i bir kukla devlet oluﬂturulmuﬂ, bu kukla devlet resmi dil
olarak Kürtçe’yi kullanmaktad›r.
Resmi yaz›ﬂmalarda Kürtçe kullan›lmakta, okullarda Kürtçe e¤itim
verilmektedir. Kuzey Irak’taki bu
durum, Kürtçe’nin resmi dil olarak

Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan;
“Madde 19- Demokratik Halk
Cumhuriyeti, uluslar›n kendi kaderlerini özgürce belirleme hakk›
ilkesine göre, Kürt ulusunun ayr›lma hakk› da dahil kendi kaderini
serbestçe tayin etme hakk›n› güvence alt›na al›r.
Demokratik Halk Cumhuriyeti
Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› bölgede
uygulanan ola¤anüstü hal, koruculuk, vb. ilhak ve asimilasyon siyasetinin ürünü olan tüm kurumlar› ve uygulamalar› derhal la¤vedip Kürt halk›n›n ekonomik, sosyal, kültürel geliﬂmesi için bütün
önlemleri al›r. Eski düzenden kalan eﬂitsizli¤i telafi etmek için
Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› bölgede
ekonomik, sosyal, kültürel geliﬂime öncelik verir.” (Syf: 23-24)

kullan›l›yor olmas›n›n, hatta ayr› bir
“devlet”in kurulmuﬂ olmas›n›n Kürt
halk›n›n özgür olmas› anlam›na gelmeyece¤inin aç›k ifadesidir.
Burada soru ﬂudur; niye dil serbestli¤i istiyoruz? O dille, ba¤›ms›z, demokratik bir ülke m i ku raca¤›z? yoksa o dille, kend imize
emperyalist sistem içinde bir y e r
mi ara ya c a¤› z ? O dille, sosyalizme
mi ilerleyece¤iz, kapitalizmi mi örgütleyece¤iz?
Barzani ve Talabani iktidar› alt›nda, Kürtçe, Amerikanc› düzeni
savunmak için kullan›lmaktad›r.
Kürt halk› orada özgür de¤ildir.
Çünkü emperyalist iﬂgal alt›nda yaﬂamaktad›r. Amerikan bayra¤› alt›nda Kürtçe konuﬂulmakta, Amerikan
bayra¤› alt›nda Kürdistan bayra¤›
dalgaland›r›lmakta, Amerikan bayra¤› alt›nda Kürdistan ‘milli’ marﬂ›
okunmaktad›r. Tek baﬂ›na Kürtçe’nin, bir bayrak ve marﬂ›n, halklar
için ba¤›ms›zl›k, özgürlük, kurtuluﬂ
anlam›na gelmeyece¤ine bundan
ç›plak bir kan›t olamaz.

Çözümsüzlük, Uluslar›n
K e n d i K a d e r i n i Tayin
Hakk›’n›n Reddindedir
“ “Ulusall›k, “kendi dilimizde
e¤itim, yay›n olsun” demekle, hatta “devletimiz olsun” demekle özdeﬂleﬂtirilemez. O dil serbestli¤inin
hangi çerçevede gerçekleﬂti¤i, o
devletin nas›l bir devlet olaca¤› belirler ulusall›¤›. E¤er, dil serbestli¤ini, tüm di¤er ulusal haklardan,
s›n›fsal taleplerden vazgeçip düzenle uzlaﬂma karﬂ›l›¤›nda istiyorsan›z; o art›k ‘ulusal kurtuluﬂcu’
bir tav›r olmaktan ç›kar.” (Amerikan ‹mparatorlu¤u Milliyetçilik ve
Demokrasi, Haziran Yay›nc›l›k,
syf:121)
Ülkemiz mücadelesinde en s›k
karﬂ›laﬂt›¤›m›z çarp›kl›klar›n baﬂ›nda, demokrasinin Kürt sorununa indirgenmesi gelmektedir. Solun çeﬂitli kesimleri, “demokrasi eﬂittir,
Kürt sorunu” diye düﬂünmektedir.
Kürt sorunu da içeri¤i boﬂalt›larak, düzen içi taleplerle, hak k›r›n-

t›lar› ile s›n›rland›r›larak, dil sorununa indirgenmektedir.
Hem demokrasi mücadelesinin,
hem Kürt sorununun çözümünün
içeri¤ini daraltan bu anlay›ﬂ, bilimsellikten, Marksist-Leninist anlay›ﬂtan uzakt›r.
“AB çerçevesi yeterlidir” diyerek, savunulan bu çarp›k düﬂünceler, Kürt sorununun çözümü olmayacakt›r elbette. Dahas›, AB çerçevesi için, dil serbestisini savunmak
için binlerce gerillas› olan bir ulusal
harekete ve gerilla savaﬂ›na da ihtiyaç yoktur.
Pekala savunan çeﬂitli demokratik örgütlenmeler ile de bu talepler
savunulabilir.
“Yüzyılın sonuna geldi¤imiz bir
süreçte, artık ulusların kendi kad erle rin i t ayin hak kı ilk esi, çözü m
yöntem i ol arak esa s al ınm aması
gereken, geliﬂme açısından yeterlilik arz etmeyen, ulusun bütün yönleriyle geliﬂimine denk düﬂmeyen bir
yöntem olarak kalıyor. (...) BU TÜR
BA⁄IMSIZLIK ANLAYIﬁI, ‹Ç‹NDE
BULUNDU⁄UMUZ DÜNYAYA
DENK DÜﬁMÜYOR.” (Serxwebun,
A¤ustos 1999, Sayı: 212)
‹ﬂte as›l sorun budur. PKK,
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk›’n›n reddinden, dil serbestisine iﬂte böyle gelmiﬂtir.
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk›’n›n reddi, düzen içi çözümün
kabulü ve ulusal sorununun dil sorununa indirgenmesi demektir.
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk›’n› savunmak, sorunun devrimci çözümüdür. Ve bunun için
devrimci halk iktidar› hedefiyle bir
mücadele yürütülmesini gerektirir.
Devrimciler bugüne kadar sorunun
çözümünü böyle koydular. Do¤ru
olan da budur.

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010
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Manevralardan, demagojilerden sonra yine ayn› yerdeyiz!

AKP, ‘Kürt sorunu terör sorunudur’
demeye devam ediyor
- S›n›r b o y l a r › n › k o r u m a k
için özel ordu kuruyor
- Kürt halk›n› daha çok
katletmek için 175 yeni
karakol yap›yor
- Ye n i s i l a h l a r l a o r d u y u
d o n a t › y o r, yeni
hel ik op te rle r al›yor
- Katletti¤i gerillalar›n
ölülerine iﬂkence yap›yor
- Bunlar›n hiçbiri Kürt
halk›n›n mücadelesini
eng ell ey emez!
Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

ﬁu an yaﬂanan siyasi geliﬂmeler,
Türkiye gerçe¤ini bilmeyenlere ﬂaﬂ›rt›c› gelecektir.
Daha bir kaç ay öncesinde, sanki
Kürt sorunu “çözülmüﬂ”, adeta ülkede herﬂey “güllük-gülistanl›k”
m›ﬂ gibi pembe tablolar çiziliyordu.
Mutlu olanlar, umutlu olanlar,
çözüldü çözülecek beklentisinde
olanlar çoktu ortada.
Sonuç?...
Bir kaç ay önce bu tart›ﬂmalar›n
yap›ld›¤›, bu beklentilerin oldu¤u
Türkiye’yle, bugünkü Türkiye aras›nda bir benzerlik yoktur. Bugün

‹ﬂte AKP’nin Çözümü!
“ N i j e r y a l › l a r ’a T ü r k ç e ’ y i ö ¤ r ettik, Hakkari’dekine, Diyarbak › r ’ da ki ne ö¤ re t e me d i k ” diyordu
Baﬂbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek.
“Hakkari’dekine,
Diyarbak›r’dakine” niye Kürtçe de¤il de,
Türkçe ö¤retmeyi dayat›yorsunuz?
Kürt sorununun çözümünü Kürt
halk›na, Türkçe ö¤retmek olarak
gören bu ›rkç› kafa Kürt sorununu
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tart›ﬂmalar çok farkl› noktalarda
sürmektedir. Bugün ne umutlu
olanlar var, ne “çözüldü çözülecek” havas›n› yayanlar.
Bunlar›n tersine, s›n›r ötesi
operasyonlar tart›ﬂ›l›yor, yeni özel
ordular›n kurulmas›, ola¤anüstü
hal ilan edilmesi tart›ﬂ›l›yor; hatta
oligarﬂinin Kürt sorununu S r i
Lanka’daki gibi kitlesel katlia m l a r y a p a r a k çözece¤ini dile
getirenler duyuluyor bugün.

Özcesi bugünkü tablo “bambaﬂkad›r”.
Türkiye gerçe¤ini tan›mayanlar
aç›s›ndan elbette sadece bu görünüme bakarak yap›lan de¤erlendirmelerde, bir uçtan bir uca savrulmak
kaç›n›lmaz olmaktad›r. Oysa dün
olanlarla bugün yaﬂananlar birbirinden ayr› de¤ildir.
Oligarﬂinin politikalar› aç›s›ndan de¤iﬂen veya ﬂaﬂ›rt›c› bir durum
yoktur özünde. Oligarﬂi manevralarla politikas›n› sürdürmekte, ama
as›l olarak Kürt sorununda bilinen
politikalar›ndan da vazgeçmemektedir.
O nedenle, dün de ortada bir çok
kesimin umutland›¤› gibi bir “çö zü m i ht i ma li ” yoktu. Yani AKP iktidar› Kürt milliyetçilerine “kk›z›p”
nas›l çözebilir?
Kürt halk›na kendi dilini bile
çok gören bu anlay›ﬂ ile sorun nas›l
tart›ﬂ›labilir?
Bir halk›n dilini yok saymak, o
halk›n varl›¤›n› yok saymakt›r. Bir
halk›n dilini yasaklamak, halk›n
varl›¤›n› ortadan kald›rmakt›r.
Buyurgan bir efendi gibi asimilasyonu savunan Çiçek, devletin 87
y›ll›k k l a s i k i m h a , i n k a r ve katli am politikas›n› savunmaktad›r.

da “çözüm”den son anda vazgeçmiﬂ
H a b u r ’daki geliﬂ de¤ildir. Ya da “H
m e l e re tepki” sonucu “aaç›l›m poli t i k a l a r › n d a n ” vazgeçmiﬂ de¤ildir.
Bu gerekçe ile AKP halk› aldatmaya çal›ﬂm›ﬂ, “çözüm istemeyen”
“oo y u n u b o z a n ” taraf olarak
PKK’yi ve BDP’yi göstermiﬂtir.
AKP’nin 8 y›l›ndaki iktidar› döneminde manevralar yaparak, yalanlarla, demagojilerle sürdürmeye
çal›ﬂt›¤› politikalar› dönüp dolaﬂ›p
ayn› noktaya gelmiﬂtir.
D ü n ; “aaç›l›m politikalar›” gere¤i ülkeye Mahmur’dan, Kandil’den geliﬂler ve Habur’dan giriﬂler vard›.
B u g ü n ; gelenler tekrar Mahmur’a geri dönmüﬂlerdir. Bu ayn›
zamanda bir kez daha “aç›l›m” politikalar›n›n iflas etti¤inin bir baﬂka
göstergesidir.
Bunca manevradan sonra AKP
iktidar›n›n dönüp dolaﬂ›p geldi¤i
nokta yine “tt e rö rl e mü c a d e l e d e
a n l a d › k l a r › d i l d e n ” konuﬂmak olmuﬂtur. K›sacas›, 80 y›ll›k inkar, ilhak, asimilasyon ve katliam politikalar›na dönülmüﬂtür.

AKP Ob a m a ’ d a n
“yard›m” istiyor
AKP iktidar›, Kuzey Irak’ta
Kandil’deki PKK varl›¤›na karﬂ›
yapmak istedi¤i operasyonlar için,

gerek ABD’den, gerekse de B a r z a ni ve Ta l a b a n i yönetiminden “destek” istiyor. Geçti¤imiz haftalar
içinde, hem ABD yönetiminden
yetkililerle, hem Kuzey Irak Kürdistan bölgesi yöneticileriyle çeﬂitli
görüﬂmeler yapt›lar.
Elbette en baﬂta Obama yönetiminden destek istedi AKP yönetimi.
Çünkü güç ve yetki ondayd› ve iﬂbirlikçi bir yönetim olarak onun izni olmadan s›n›r ötesinde, Irak s›n›rlar› içinde hiçbir ﬂey yapamazd›.
Burjuva bas›nda s›k s›k,
ABD’nin “anl›k operasyon için” istihbarat verip-vermedi¤i tart›ﬂ›l›yor.
Oligarﬂinin istedi¤i ölçüde istihbarat verip vermedikleri bir yana, ancak Kandil’deki gerilla güçlerinin
katledilmesinde oligarﬂiyle iﬂbirli¤i içinde olduklar› aç›kt›r.
Amerikan emperyalizmi bölgedeki ç›karlar› için, Türkiye’yi kullanmaya devam ederken, Türkiye’nin “teröre karﬂ› mücadelesini”
destekleme aç›klamalar›n› da sürdürüyor.
Nitekim emperyalist katillerden
biri gidip, biri geliyor. 19 Temmuz
günü ABD Hava Kuvvetleri Komutan› Orgeneral N o r to n S ch w ar tz’›
Türkiye’de “a¤›rlayan” Hava Kuv-

AKP’nin paral›
katiller ordusu
- En az 5 y›l, yüksek maaﬂ
alacaklar...
- Görev süreleri doldu¤unda
kendi iﬂlerini kurabilmeleri için
tazminat ödenecek...
- Tazminatlar› 50 ile 70 bin
TL aras›nda de¤iﬂecek
-Sa¤l›k hizmetlerinden faydalanma gibi temel sosyal haklar
konusunda imkanlar› olacak...
KARﬁILI⁄INDA halk›n
kan›n› ak›tacak, katledecekler!
AKP’nin paral› özel ordusu,
T›pk› I r a k ’ta, Amerikan birlikleri yan›nda Irak halk›n› katleden
paral› katiller gibi... Onlar da
Kürt halk›n› katledecek!..

vetleri Komutan› Orgeneral H a s a n
Aksay, Amerikal› generale bir ödül
verirken, ödülün gerekçesini de
ﬂöyle aç›kl›yordu::
“ABD ile iliﬂkilerimizin her sahada çok iyi bir noktaya gelmesine
vesile olmuﬂtur. Askerler aras›ndaki
iliﬂki çok mükemmel bir seviyededir.” (Hürriyet, 20 Temmuz 2010)
Oligarﬂinin sözcüleri bazen iliﬂkilerinin “çok uyumlu” oldu¤unu
ileri sürerken, bazen de “s›k›nt›lar”dan söz etmektedirler. Uyumluluk veya sitemler, esas olarak aralar›nda süren pazarl›klara ba¤l› olarak
ﬂekillenmektedir.
Oligarﬂinin Amerikan emperyalizminden beklentisi, Kürt milliyetçi hareketin Kandil’de bulunan varl›¤›n›n “ortadan kald›r›lmas›” için
askeri güç kullan›lmas›d›r.
Bu beklentileri çeﬂitli nedenlerle
karﬂ›lanmayan oligarﬂi hiç olmazsa
Kandil’de, Irak s›n›rlar› içinde daha
büyük katliamlar yapabilmek için
ABD’den Irak s›n›rlar› içinde izin
almaya çal›ﬂmaktad›r.
Nitekim geçti¤imiz günlerde
ABD’li katiller oligarﬂinin ordusunun daha çok katliam yapmas›, daha
çok uçak kald›r›p, askeri operasyon
yapabilmesi için “Irak hava sahas›n›n Türkiye’ye aç›ld›¤›n›” müjdeliyordu katliamc›lar.
AKP ise ABD’den daha fazlas›n›
istemeye devam ediyor. AKP’nin
tüm iste¤i, “terörle mücadele” ad›na daha çok kan dökerek, daha çok
katlederek Kürt ulusal talepleri temelindeki mücadeleyi yoketmektir.

A K P y e n i k a t l i a m l a r için
Ba r za n i’ y i ku ll a n ma k i st i y or
M e s u t B a r z a n i, daha düne kadar aﬂa¤›lanan, kendisine “aﬂiret
reisi” muamelesi yap›lan, hep M ‹ T
yetkilileri ile görüﬂtürülüp, bas›n›n
karﬂ›s›na ç›kar›lmayarak, arka kap›lardan ç›kar›lan birisi olarak muamele gördü.
Haziran ay› baﬂlar›ndaki davetinde bu kez “ resmi kabul” gördüB a r z a n i. Türkiye’ye davet edilmiﬂ

ve Kürt milliyetçi harekete karﬂ›
kullan›lmas› konusunda isteklerde
bulunulmuﬂtu.
Oligarﬂinin ondan ne istedi¤ini o
günlerde Mehmet Ali Birand özetledi
“Barzani’den eline silah al›p,
Türkiye ad›na Kandil Da¤›’na sald›rmas›n› ve PKK ile savaﬂmas›n›
beklememeliyiz... Buna karﬂ›l›k,
PKK’n›n elini kolunu sallayarak
Kuzey Irak’ta dolaﬂmamas› için önlemler almalar›n› beklemek ise hakk›m›zd›r.“ (M. Ali Birand, Milliyet,
5 Haziran 2010)
Oligarﬂinin hesab› elbette B a rzani yönetimini daha fazla iﬂbirli¤ine zorlamak, katliamlar›na ortak etmekti. AKP Kürt milliyetçi hareketi
tasfiye etmek için her yerden destek
almaya çal›ﬂ›yor.
Asl›nda ortada ﬂöyle bir tablo
var; AKP 87 y›ld›r sürdürülen devlet politikas›n› devam ettiriyor. ‹nkar, imha ve asimilasyon AKP eliyle sürdürülüyor.
AKP Kürt halk›n›n taleplerini
bast›rmak için daha çok kan döküyor, daha çok operasyon yap›yor,
katlettikleri gerillalar›n ölülerine bile iﬂkence yaparak, tüm savaﬂan
güçlere ve halka gözda¤› veriyor.

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

Erdo¤an yeni katliamlar
için düzen partilerinden
destek istedi
“Baﬂta ﬁemdinli s›n›r boylar›na
hababam asker sevkediliyor. Irak
Kürt yönetimi bask› alt›na al›n›yor.
Uçaklar, Kuzey Irak topraklar›n›
b o m b a l › y o r. . . G ü n e y d o ¤ u ’ d a
1990’lar ﬂartlar›na geri dönülüyor.
Halk› can›ndan bezdirmiﬂ olan yol-
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Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

lara arama noktalar›, barikatlar
kurma uygulamas›na geri dönülüyor.” (Cengiz Çandar, Radikal, 13
Temmuz 2010)
Y›llarca AKP’yi desteklemiﬂ
olan Cengiz Çandar gibi kimi dönekler, AKP’nin “1990’l› y›llar› “
ça¤r›ﬂt›ran koﬂullara geri döndü¤ünü yaz›yordu.
Kuﬂkusuz AKP ne yapt›¤›n›n
fark›ndad›r. Halka karﬂ› sürdürdü¤ü
savaﬂ› sistemli bir hale getirmiﬂ, yeni katliamlar için haz›rl›k yapmaktad›r.
Erdo¤an yine geçen hafta içinde
BDP ve faﬂist MHP d›ﬂ›nda CHP,
DSP, BBP, SP ile görüﬂerek, “terörle mücadele” ad›na, halka karﬂ›
sürdürdü¤ü savaﬂa ortak olmalar›n›
istedi.
Baﬂbakan Erdo¤an, “aç›l›m”
manevras› gere¤i bir süre önce görüﬂtü¤ü BDP’yi bu kez tecrit ediyor
ve suçluyordu. Çünkü AKP’nin
özellikle Kürt halk›na karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂ›n bir parças› da
BDP’nin sindirilmesidir.
Düzen partileri ile görüﬂmelerinde alacaklar› yeni “tedbirleri”, yeni
aﬂist terör uygulamalar›n›, yasaklar›
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan Erdo¤an,
tüm görüﬂmelerde daha çok katletmekten, daha çok denetim alt›na almaktan söz edip durdu.

H i ç b i r silah halk›n
mücadelesini engelleyemez!
AKP bugün halka karﬂ› ayn› zamanda büyük bir psikolojik savaﬂ
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da yürütüyor. Silahlarla alamad›¤›
sonucu psikolojik harekat ile almaya çal›ﬂmaktad›r.
Psikolojik savaﬂ›n bir yan›,”yeni
askeri güç gösterisi”yle sürdürülüyor. Yeni özel ordular, yeni helikopterler, herkesin nefes al›ﬂ›n› bile izleyen “heron”lar... propagandas› eﬂli¤inde tam bir gözda¤› ve sindirme
operasyonu sürdürülüyor.
Ulusal kimli¤i yok say›lm›ﬂ, ulusal haklar› gasp edilmiﬂ bir halk›n
mücadelesini “insans›z uçak HERON’lar” ile engelleyece¤ini sananlar, ancak ahmaklar ve tarihten
ders almas›n› bilmeyenlerdir.
Daha önce de özel harekat timleri kuruldu; onlarca çeﬂidini denediler ölüm mangalar›n›n. S›n›rlar› termal kameralarla donatt›lar... Onlarca yeni karakol yap›p, binlerce askerle operasyonlar düzenlediler.
Ancak herﬂey apaç›k görünüyor ki,
sonuç alamad›lar.
Eski Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t, Kandil için “BBG
evi gibi izliyoruz” diyordu. ﬁimdi
Amerika’ya yalvar›yorlar yine. Bir
dönem tüm umutlar›n› Skorsy helikopterlerine ba¤lam›ﬂlard›. Bugün
tanklarla, gece görüﬂ dürbünleri ile
donatt›klar› karakollar›n› bile koruyamaz durumdad›rlar.
“Dünyan›n 4. büyük ordusu”nun
nas›l aciz bir durumda oldu¤unu itiraf etmektedir oligarﬂinin kiral›k katilleri. Hergün daha fazla silahlanmaya, her gün daha fazla askere, daha
fazla ölüm mangas›na, daha fazla helikoptere ihtiyaç duyacaklard›r.

AKP Ne Yap›yor?
-S›n›rboylar›na asker y›¤›yor
-Uçaklar da¤lar›, ormanlar›, köy-leri bombalamaya devam ediyor
-Do¤u ve Güneydo¤u’da arama
noktalar›n›n say›s› art›r›l›yor
-175 yeni karakol daha yap›yor
- Yeni helikopterler al›n›yor, or-du silahlan›yor
- ‹nsans›z uçaklar al›n›yor
- Özel ordu kuruluyor
- Müsteﬂarl›k kurularak, halka
aç›ktan savaﬂ ilan ediliyor
- Da¤da, ﬂehirde, köyde katlet-meye devam ediyorlar. Katlettikleri-nin gözlerini ç›kar›yor, kulaklar›n›
kesiyorlar
-Gözalt›lar, tutuklamalar sürü-yor. 1500’ün üzerinde BDP’li, eski
DTP’li tutukland›.
Ama tarih onlara bir kez daha
ö¤retecek; halk›n hakl› mücadelesini hiçbir silah yenemez. O nedenle
AKP yeni karakollar da yapt›rsa,
yeni helikopterler de alsa, bu savaﬂ›
kazanamaz. Kürt halk›n›n hakl› ve
meﬂru taleplerini, kendi kaderini tayin hakk›n› ne AKP ne de ordu engelleyebilir.
Türk ve Kürt halk› ortak düﬂmanlar›na karﬂ› mücadele etmeye
devam edecektir. Halklar›n kurtuluﬂu da iﬂte bu ortak mücadeleden
geçmektedir. AKP’nin korkusunu
büyüten de Türkiye halklar›n›n ulusal ve devrimci mücadelesini bir
türlü engelleyememesidir.

Oligarﬂi her dönem kulland› onlar›:

Sark›k b›y›kl›lar ve eli tesbihliler...
AKP iktidar› Güneydo¤u’da “s›n›r bölgesini korumak” için “ p a r a l ›
özel ordu” kurma planlar› yap›yor.
Kurulacak özel ordu hakk›nda
bilgi veren AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Hüseyin Çelik ﬂöyle diyor:
“Ben devlet a d› na kurﬂun s›k›yo ru m, millet ad ›na k urﬂu n s›k›y o r u m ’ d i y e n zi h n iy et o lm ay a c ak . ‹ ﬂ k e nc e yle a l a ka s › o lm a ya c a k. Ö z e l
h ar e ka t tim le ri iç ind e ç ok ya nl ›ﬂ
adamlar vard›. B›y›klar› aﬂa¤›ya
sark›k, tipik MHP m i l i t a n › g ö r ü n tüsü veren insanlar vard›.”
Sizin kuraca¤›n›z özel ordunun
namlular› halk›n üstüne “gül mü”
atacak? Riyakarl›¤›n, yalanc›l›¤›n
s›n›r› yok. Özel timlerin zulmüne
maruz kalan halk›n ac›lar›n› istismar ediyorlar düpedüz.
Sizin sekiz y›ll›k iktidar›n›z boyunca katletmeye devam eden özel
timler, sark›k b›y›kl› de¤il miydi?
ﬁimdi mi akl›n›za geldi sark›k b›-

y›kl› olduklar›?
Sekiz y›ll›k AKP döneminde
sanki hiç insan katledilmedi, sanki
hiç iﬂkence yap›lmad›! Engin Çeber’i iﬂkencede kim katletti? Gerilla
cesetlerine yap›lan iﬂkence resimlerini Hüseyin Çelik de, Tayyip Erdo¤an da görmüﬂtür eminiz. Onlara bir
ﬂey demeyenin özel harekat timlerinin iﬂkencelerini, infazlar›n› eleﬂtirmesinin inand›r›c›l›¤› olabilir mi?
Dahas›; sark›k b›y›kl› olmayacaksa eli tesbihli olacakt›r. Ama
yapt›¤› iﬂ ayn› olacakt›r. Sark›k b›y›kl› MHP’li faﬂistleri de, eli tesbihli Hizbullahç›lar› da besleyip büyüten ve kullanan bu devlettir. Y›llarca ‹çiﬂleri Bakanl›¤› yapan Abdülkadir Aksu, PKK’ye karﬂ› “eli tesb i h l il e ri ç› k ar m a k ” politikas›n›n
uygulay›c›s›yd›. Oligarﬂi ony›llard›r
devrimcilere ve PKK’ye karﬂ› kullanmaktad›r eli tesbihlileri. Kanl›
Pazar’da, Maraﬂ’ta Sivasta, Ço-

rum’da MHP’li faﬂistlerle birlikte
eli tesbihli dinciler de vard›.
AKP de 8 y›ll›k iktidar›nda iki
kesimi de kulland› ve hala kullanmaya devam ediyor... Linçleri kimlerle örgütledi geçen bu sürede, o
sark›k b›y›kl›lar da vard› onlar›n
içinde.. Özel timleri, harekatç›lar›
kullanmad› m› AKP? Onlar›n içinde
de sark›k b›y›kl›larla eli tesbihliler
yan yanayd›.
ﬁimdi de ölüm mangalar›n›n tamam›n› eli tesbihlilerden oluﬂturabilirler, halk aç›s›ndan hiçbir ﬂey
de¤iﬂmez...

AKP ve Genelkurmay gerilla
cesetlerine iﬂkenceyi üstleniyorlar!
Tayyip Erdo¤an, kendisine, gerilla cesetlerine yap›lan iﬂkence görüntülerinin oldu¤u bir CD gönderen
BDP’ye bak›n nas›l cevap verdi:
“Ülkelerin büyük bir k›s m›n›n
terör örgütü olarak ilan etti¤i bir
ö r güt ün a vuka t l ›¤ ›n › ya pma k , BDP
sana m› kald›? GATA’daki kolsuz,
b a cak s› z g az il er i n er ey e k o y ac a¤ ›z ?
Biz de PKK taraf›ndan ﬂehit edilenlerin görüntüsünü size mi gönder e lim? ”
Hergün demokratikleﬂmeden, 12
Eylül’den hesap sormaktan, as›lanlardan, iﬂkencede öldürülenlerden
bahseden Baﬂbakan, pervas›zca katledilen gerillalar›n parçalanm›ﬂ cesetlerine iﬂkenceyi, gerillar›n kulaklar›n›n, burunlar›n›n kesilmesini, yak›lmalar›n› savunuyor.
Bu sözlerin baﬂka bir anlam› yok
çünkü.

Cesetlere iﬂkenceyi savunan Erdo¤an, cesetlerine yap›lan iﬂkencelere, vahﬂete karﬂ› ç›kmay› da “terör
örgütüne destek” diye bast›r›p sindirmeye çal›ﬂ›yor. Tayyip Erdo¤an’›n kafas›na göre, “terör örgütü”
olunca onun üyelerine her türlü iﬂkence yap›labilir!
Bu kafadan demokratikleﬂme
bekleyenler gerçekten ﬂ a ﬂ › r m › ﬂ t › r.
*
Gerilla cesetlerine iﬂkenceyi
onaylayan sadece AKP hükümeti de¤il. Genelkurmay da geçen hafta
yapt›¤› aç›klamada cesetlere iﬂkenceyi “normal” gördü¤ünü ortaya koydu.
Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤’un yaral› ve ölü gerillalar›n cesetleri için verdi¤i talimat, cesetlere
yap›lan iﬂkencenin kabülüdür. Talimatta ﬂöyle deniliyor: “Ölü terörist -
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lerin dok tor müda halesiyle
vücut bütünlü¤ünün sa¤lanmas› ve
ce na ze töre ni ne uygun hale geti ri l e r e k a i l e l e r i n e b öy l e t e s l i m e d i l me si.”
Bu talimat ne demektir? Gerillalar›n vücut bütünlü¤ünü kim bozuyor. Nas›l bozuluyor?
Türkiye Cumhuriyeti yasalar›na
göre, zaten her ceset, savc› taraf›ndan ve Adli T›p doktorlar› taraf›ndan
görülür, incelenir. Ayr›ca bir doktor
görevlendirmek nereden ç›km›ﬂt›r?
Bu aç›kça, doktorlara gerilla cesetlerindeki iﬂkence izlerini yok etme
g ö revi verildi¤ini gösteriyor.
Doktorlar! Böyle insanl›k d›ﬂ›
bir görevi kabul etmeyin. Vahﬂete
ortak olmay›n! Tan›k oldu¤unuz iﬂkenceleri teﬂhir edin.
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TAYAD’l›lar 41 gündür tutsak!
41 gündür ses vermeyenler, neyi bekliyor?

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010
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17 TAYAD’l›, 15 Haziran sabah› gözalt›na
al›nd›lar. 8’i geçen hafta
tahliye edildi, di¤erleri o
günden bu yana tutsaklar.
Suç(!)lar›, biliniyor:
Hasta tutsaklara sahip
ç›kmak.
Güler Zereler, Abdullah Akçaylar katledilmesin diye mücadele etmek.
Güler Zere’nin cenazesine kat›lmak.
Mahir Çayan’› anmak.
Bunlar, s›n›flar mücadelesiyle ilgili herkesin bildi¤i gibi,
yasal, demokratik haklard›r.
TAYAD’l›lar›n aç›kça bu gerekçeler gösterilerek tutuklanmas›, yasal demokratik haklara, demokratik
mücadeleye pervas›z bir sald›r›d›r.
*
Sald›r›n›n muhtevas›nda mesela
ﬂunlar vard›r:
Bu ülkede art›k sendikalar olmayacak... Odalar, yasalardan kaynaklanan yasal haklar›n› kullanamayacak... Ö¤renciler art›k ﬂehit düﬂmüﬂ
bir devrimci ö¤renciyi anamayacaklar... Tutuklu yak›nlar›, yak›nlar›na
sahip ç›kamayacaklar...
Abart›ld›¤›n› düﬂünenler olabilir.
Fakat bu tamamen, sald›r›ya nas›l
karﬂ› duruldu¤una ba¤l›d›r.
E¤er, bu sald›r› karﬂ›s›ndaki tav›r, egemen s›n›flar› cüre t l e n d i ren
b i r t a v › r olursa, egemenlerin, demokratik mücadele ve örgütlenmenin s›n›rlar›n› biraz daha daraltmak
için bir ad›m daha atacaklar›ndan
kimsenin kuﬂkusu olmas›n.
‹nan›yoruz ki, ülkemiz s›n›flar
mücadelesi hakk›nda az çok bilgisi
olan hemen herkes, bu gerçe¤in fark›ndad›r. ‹ﬂte buna ra¤men varolan
sessizlik, sorgulanmay› gerektiriyor.
*

Biliyoruz, “gündemleriniz” yine
yo¤undur.
Ama art›k ders ç›karmal›y›z bu
yaklaﬂ›mlardan. Bu tarihten ders ç›karmal›y›z.
“F Tipleri iﬂçilerin gündemi de¤il” diyerek, 7 y›l boyunca uzak
durdunuz direniﬂten ve tecrit sorunundan. Baﬂka gündemlerimiz var,
baﬂka yo¤unluklar›m›z var diyerek
kaçt›n›z pratik sorumluluklar›n›zdan. Üyelerimizi bu konularla ilgilenme konusunda ikna etmekte zorlan›yoruz diyerek geri e¤ilimlere s›¤›nd›n›z...
Peki soruyoruz; bu yaklaﬂ›mlar,
iﬂçi s›n›f›n›n, emekçi halk›n, demokratik kitle örgütlerinin mücadelesini mi geliﬂtirdi? Bu politikalar›
savunanlar› kitleselleﬂtirdi mi?
Neye hizmet etti?
*
TAYAD’l›lara sahip ç›k›n demiyoruz esas›nda. Kendi haklar›n›za,
kendi varl›k zemininize sahip ç›k›n
diyoruz. Ona sahip ç›kt›¤›n›zda zaten TAYAD’l›lara sahip ç›km›ﬂ olacaks›n›z.
ﬁuras› çok aç›kt›r: Kendi varoluﬂunuzu, kendi meﬂrulu¤unuzu savunamazsan›z, baﬂka hiçbir gündeme
ciddi, sonuç al›c› bir müdahalede
bulunamazs›n›z.
Fakat ﬂunu da eklemeliyiz:

TAYAD’l›lar› sahiplenmeyle
kendi
mücadeleniz ve örgütlenmeniz
aras›nda
böyle bir ba¤ olmasa
da elbette sahip ç›kmal›s›n›z.
Halk›n mücadelesinde tutsak düﬂenleri
sahiplenmenin sorumluluk oldu¤u bilinciyle
sahip
ç›kmal›s›n›z.
Ony›llard›r zulme u¤rayan herkesin yan›nda olan bir demokratik
kitle örgütüne karﬂ›
duyulmas› gereken sayg› ve sahiplenme duygusuyla sahip ç›kmal›s›n›z. Bir vefa olarak sahip ç›kmal›s›n›z.

Devrimci d emokrat t üm
kiﬂiler ve örgütlü güçler!
Siyasi hareketler!
‹ﬂçi m emur sendikalar›
ve konfederasyonlar›!
Meslek odalar›!
Yöresel dernekler!
Alevi dernekleri!
Adli, siyasi tüm tutuklu
ve h ükümlü y ak›nlar›!
Sizler nezdinde, tüm halk›m›z›
tutuklu TAYAD’l›lara sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz. Faﬂizmin tutuklama
terörünü püskürtebiliriz. Bak›n, Güler Zere’yi nas›l çekip ald›k zulmün
elinden. Ve yine dikkatinize sunmak
isteriz ki, Güler Zereler katledilmesin diye yürümeye devam ediyoruz.
Bak›n, 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›na karﬂ› mücadele de ilk sonuçlar›n› vermiﬂtir. Demokratik mücadele böyle veriliyor. E¤er faﬂizm
koﬂullar›nda bir sonuç almak mümkünse, ancak böyle al›nabiliyor. Bu
mücadelede y e r i n i z , y a n › m › z d › r ;
siz de yerinizi almal›s›n›z.

Direniﬂ gelene¤imiz ve hakl›l›¤›m›za inanc›m›zla kazand›k

8 TAYAD’l› Tahliye Edildi

Hala Tutsak TAYAD’l›lar› da
Zulmün Elinden Çekip Alaca¤›z!
Direniﬂ gelene¤imiz ve
21 Temmuz günü
hakl›l›¤›m›za inanc›m›zla u Tutukluluklar›
mahkemenin
ara
u Dolay›s›yla son kararla tutukluald›¤›
kazand›k.
olan 17
devam eden 9 TAmahkeme k arar›n- TAYAD’l›dan 8’i tahliTutuklanan 17 TAdan i tibaren, 9 TA- ye edildi. Sincan Kad›n
YAD’l›dan sekizi tahliye YAD’l›n›n t utukHapishanelanma
g
erekçesiyedildi.
YAD’l›n›n tutuklu- Kapal›
si’nden
tahliye
olan
Her meydanda, her so- le,
luklar›n›n s ürdüTAYAD’l›lar›n isimleri
kakta, TAYAD’l›lara Özgür- Tahliye edilenlerin
rülmesinin düzenin Semiha Eyilik, Merlük istemeye devam edecetutuklanma g erekyem Özsö¤üt, Ayﬂe
hukuku a ç›s›ndan
¤iz.
Arapgirli. Sincan 1 Noçesi
a
ras›nda
h
içda h içbir meﬂruHakl› olan biziz. Suçlu
lu F Tipi Hapishaneolan TAYAD’l›lar› tutukla- bir fark y oktur.
iyeti kalmam›ﬂt›r!
si’nden tahliye olan
yanlard›r.
TAYAD’l›lar R›dvan
Bu bizim ideolojik gücüAkbaﬂ, Tuncer Gümüﬂ,
müzdür.
ﬁahin ‹mga, Ahmet Alpözel, Cem Erdeveci.
Bu bizim meﬂrulu¤umuza olan inanc›m›zd›r.
Bu bizim direnme geleKalanlar hala neden tutuklu,
TAYAD’l›lar› tutuklayarak
ne¤imizdir.
AKP bunu aç›klayamaz.
diyorlar ki;
Bunu büyütmeliyiz. Kalan TAHiçbir mahkeme, hiçbir yarg›ç
K‹MSE K‹MSEYLE
YAD’l› tutsaklar› da almal›y›z zulda aç›klayamaz.
mün elinden.
DAYANIﬁMA ‹ Ç ‹ N D E
Tutsak kalanlar›n tahliyesi için
OLMASIN, K‹MSE
ﬁimidi keyfilikleri biraz daha
direniﬂi ve mücaeleyi büyütmeliyiz.
ortaya ç›kt›.
K‹MSEY‹
Bu kararla, AKP iktidar› ve
SAH‹PLENMES‹N!
8 TAYAD’l› tahliye oldu
AKP’nin polisi, suçüstü yakaland›.
Halk›m›z

u

17

Tutuklamalardaki Ç ifte
Standarta S on Verin!

maya devam ederken en do¤al olan›, olmas› gerekeni
yaparak tecritin kald›r›lmas›
için, hasta tutsaklar›n; devletin kendi yasalar›ndaki
haklar›n› kullanarak serbest
b›rak›lmas› için mücadelenin içinde olmuﬂtur. Di¤er yandan,
müzisyen olarak kavgan›n türkülerini etkinliklerde halkla buluﬂturmuﬂtur. Özcesi, tecritin vazgeçirmeyi amaçlad›¤› düﬂüncelerine
onuruna sahip ç›kt›¤› için cezaland›r›lmak amac›yla tutuklananlardand›r...

Tutsak TAYAD’l›dan
Biri: Hakan Y›lmaz

Tecriti en iyi bilenlerden biri
olarak tecrite karﬂ› mücadele edenlerden biridir. Zira yaklaﬂ›k 4 y›l›
tecrit hücresinde olmaka üzere 10
y›la yak›n hapishanede kalm›ﬂt›r.
Kendisi tahliye olsa da, arkadaﬂlar›
dostlar›, tecrit cenderesinde tutul-
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Tüm ilericiler, devrimciler,
d e m o k r a t l a r,
Zulme karﬂ›y›m diyen
herkes!
Bu dayatmaya hay›r diyelim!
Kendi içinde birlik ve dayan›ﬂma
duygusu öldürülmüﬂ bir halk,
zay›f, güçsüz, çaresiz bir halka
dönüﬂür.
Tecrite hay›r diyelim.
Tutuklanan TAYAD’l›larla, hasta
tutsaklarla, tüm tutuklu ve
hükümlülerle, tüm halk olarak
birbirimizle dayan›ﬂma içinde
olal›m!
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‹stanbul Sütlüce
AKP Ö n ü

“8 TAYAD’l› Tahliye Edildi!
Zulmün Elinden 8 TAYAD’l›y› Çekip Ald›k
9 TAYAD’l›y› da Alaca¤›z”
Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

Bu hafta da; ‹stanbulSütlüce, ‹stanbulKa¤›thane, Ada na,
Bu rsa A K P önündeydik. A n k a r a ’ d a Ad a l e t
Bakanl›¤› Ek Bina
önünde adalet istedik...
TAYAD’l›lar’›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemler ‹stanbul’da ve Anadolu illerinde sürüyor.
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için oturma eylemleri yap›l›yor, imzalar toplan›yor.

Bu H afta d a
AKP Önlerindeydik!
Üç haftad›r Türkiye’nin bir çok
ilinde AKP binalar› önünde oturma
eylemi yapan TAYAD’l›lar bir kez
daha AKP binas› önündeydiler.

‹stanbul

20 Temmuz günü
Sütlüce AKP önünde toplanan TAYAD’l› Aileler “Tutuklanan TA-
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YAD’l› Aileler Serbest B›rak›ls›n”
önlükleri ve “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankartlar›yla eylem yapt›lar.
TAYAD’l›lar ad›na aç›klama yapan Sibel K›rlang›ç; Güler Zere’nin
özgürlü¤ü için yap›lan eylemlere
kat›lman›n, Nevroz kutlamalar›na
kat›lman›n, Mahir Çayan’›n mezar›
baﬂ›nda yap›lan anmaya kat›lman›n
suç olmad›¤›n› söyledi. “Devrimcileri katletmek mi suç? Onlar› anmak m›?” diyen K›rlang›ç, 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›n›n AKP’
nin intikamc›l›¤›n›n, haz›ms›zl›¤›n›n sonucu oldu¤unu söyledi.
Aç›klamadan sonra yap›lan oturma elyleminde “tutuklananlar serbest b›rak›ls›n, bask›lar gözalt›lar
tutuklamalar bizi y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›. Bir saat süren oturma
eylemi marﬂlar söylenerek bitirildi.
Eyleme 25 kiﬂi kat›ld›.
17 Temmuz günü, AKP Ka¤›thane ilçe binas›n›n önünde, tutuklu 17
TAYAD'l›n›n serbest b›rak›lmas›

için bir eylem yap›ld›. Eylemde yap›lan aç›klaman›n ard›ndan imza
toplamak için masa aç›ld›, bildiri
da¤›t›ld›. 1 saat boyunca masan›n
aç›k kalmas›n›n ard›ndan, Halk
Cepheliler Nurtepe'ye do¤ru yürüyüp, bildiri da¤›t›p imza toplad›.

Adana 20 Temmuz günü TAYAD'l› Aileler AKP il binas› önünde tutuklu 17 TAYAD'l›n›n serbest
b›rak›lmas› için bir saatlik oturma
eylemi yapt›.
TAYAD'l› Aileler ad›na bas›n
metnini Alperen Özdemir okudu.
Eylemde "Hasta Tutsaklar› Tecritte
Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar
Serbest B›rak›ls›n" pankart› aç›ld›.
Okunan aç›klamada, AKP iktidar›n›n TAYAD'l›lar› tutuklayarak
suç iﬂledi¤ini, Güler Zere'nin cenazesine kat›lman›n, Mahir Çayan'lar›
hasta tutsaklar› sahiplenin suç olmad›¤›n› belirtti. “E¤er bu suçsa,
biz bu suçu faﬂist AKP iktidar›n›n il
binas› önünde iﬂlemeye devam ediyoruz. Biz de Güler Zere'nin cenazesine kat›ld›k, Mahir Çayan'lar›

Elaz›¤
and›k ve anmaya sahiplenmeye devam edece¤iz” diyen Göçmen, tutuklu TAYAD'l›lar serbest b›rak›l›ncaya kadar her hafta AKP il binas›
önünde olmaya devam edeceklerini
söyledi. Eylemde, "Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n, Güler
Zere Ölümsüzdür, Gözlat›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
sloganlar› at›ld›.
Bursa 19 Temmuz günü Fomara meydan› AKP il binas› önünde
TAYAD'l› Aileler bir eylem yapt›.
Eylemde yap›lan aç›klamada AKPnin hukuksuzlu¤una devam etti¤i,
kendi yasalar›na dahi uymad›¤› ve
tutuklanan TAYAD'l›lar›n hala serbest b›rak›lmad›¤› söylendi.
Eylemde "Güler Zere Onurumuzdur", "Mahir Çayan Onurumuzdur", "Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n", "Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n" ve "Tecridi Kald›r›n
Ölümleri Durdurun" sloganlar› at›ld›.
Ankara TAYAD'l› Aileler,
Ankara'da Adalet Bakanl›¤› Ek Binas› önünde oturma eylemi yapt›lar.
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n!” yazan bir pankart›n aç›ld›¤› eylemde; hukuksuzlu¤un keyfi bir ﬂekilde devam etti¤ine, devrimcileri sahiplenmenin suç
olmad›¤›na de¤inildi.
Oturma eylemi boyunca, TAYAD'l›lar›n neden ve nas›l tutukland›¤›na dair bilgilendirme konuﬂmalar› yap›ld› ve tutuklu TAYAD’l›lar
için haz›rlanan bülten okundu.
“TAYAD Tecritle Susturulamaz”, “Güler Zere'yi Sahiplenmek
Suç De¤ildir”, “Mahir Çayan'› An-

Ankara

mak Suç De¤ildir”, “Keyfi Tutuklamalara Son”, “TAYAD'l›lar Serbest
B›rak›ls›n”, “Hasta Tutsaklar Serbes B›rak›ls›n”, “Yaﬂas›n Devrimci
Dayan›ﬂma” sloganlar› at›lan eyleme EHP, Kald›raç ve 78'liler Giriﬂimi destek verdi.

TAYAD'l›lar›n O turma
Eylemleri S ürüyor
17 TAYAD’l›ya özgürlük isteyen
TAYAD’l› Aileler, oturma eylemlerine geçti¤imiz hafta da devam
ettiler.

‹stanbul

Galatasaray Lisesi
önünde her gün masa aç›p imza
toplayan TAYAD’l› Aileler’e halk›n
her kesiminden insanlar destek veriyor.
‹zmir Yenikap› Tiyatro Grubu,
16 Temmuz’da Galatasaray’da oturma eyleminin yap›ld›¤› yerde bir tiyatro gösterisi sunarak TAYAD’a
destek verdi.
Rusya’da bir iﬂçi k›z› canland›ran ‹zmir Yenikap› Tiyatro Grubu
üyeleri, imzalar›n› da att› ve baﬂar›lar dileyerek ayr›ld›.
18 Temmuz günü T‹B-DER’in
Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray
Lisesine kadar Tersanedeki ölümlerle ilgili yürüyüﬂü oldu. Ard›ndan
tersane ve ‹SK‹ iﬂçileri 17 TA-

Oturma eylemleri,
imza masalar› ile
onlar› sahiplenmeye
devam edece¤iz

TAYAD’l›lar›n 41
g ü n d ü r özgürlü¤ünü
istiyoruz! Bunun için
A K P önlerindeydik!
YAD'l›n›n serbest b›rak›lmas› için
stand açan TAYAD'l› Aileleri ziyaret edip, "Devrimci tutsaklar onurumuzdur!", "Devrimci irade teslim
al›namaz!", "Güler Zere ölümsüzdür!", "Yaﬂas›n devrimci dayan›ﬂma!" sloganlar›n› hayk›rd›lar ve imzalar›yla destek oldular.
22 Temmuz günü ise TAYAD’l›
Aileler, ayn› nedenlerle tutuklanmalar›na ra¤men tutuklu olan 17
TAYAD’l›dan 8 kiﬂinin serbest ara
kararla serbest b›rak›ld›¤› halde 9
TAYAD’l›n›n
halen
tutuklu
olmas›n›n keyfi bir uygulama
oldu¤unu anlat›yorlar. Hiçbir bask›
bizi mücadelemizden koparamaz,
tecrite karﬂ› mücadele etmeye
devam edece¤iz, hasta tutsaklar› her
koﬂulda sahiplenece¤iz, de¤erlerimize sahip ç›kaca¤›z diyen
TAYAD’l› Aileler eylemlerini
sürdürüyorlar.
***

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

Ankar a

TAYAD'l› Aileler tutuklanan arkadaﬂlar› için 17 Temmuz günü Abdi ‹pekçi Park›’nda 2
saatlik oturma eylemi yapt›.
Oturma eyleminden önce yap›lan aç›klamada tutuklanmalar›n›n
üzerinden 33 gün geçen TAYAD'l›lar›n yapt›klar›n›n meﬂru eylemler
oldu¤u, TAYAD'l›lar›n tutuklanmas›n›n keyfi ve yasad›ﬂ› oldu¤u belirtildi. Eylem, uygulanan gözda¤›sindirme politikalar›na karﬂ› birlik
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‹ s t a n b u l - Ta k s i m
Galatasaray Lisesi Önü

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

olma ve karﬂ› ç›kma ça¤r›s›yla bitirildi.
Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”,
“AKP'nin Güler Zere'yi Öldürmesi
Suç De¤il! AKP'yi Protesto Etmek
Suç! TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n!” yaz›l› pankartlar aç›ld› ve ayn›
sloganlar›n yaz›l› oldu¤u, ayr›ca
“Hasta Tutsaklar› Katletmek Suç
De¤il! Sahip Ç›kmak Suç” yaz›l›
dövizler taﬂ›nd›.
Eylem boyunca, “Keyfi Tutuklamalara Son”, “TAYAD'l›lar Serbest
B›rak›ls›n”, “Güler Zere'yi Anmak
Suç De¤ildir”,”Mahir Çayan'› Anmak Suç De¤ildir”, “TAYAD'l›lar
Tecritle Susturulamaz”, “Bask›lar,
Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.
Oturma eylemi s›ras›nda imza
masas› aç›ld›, bildiriler da¤›t›ld›.
Ayr›ca masada “Elin Alt›” kitab›n›n
tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Oturma eyleminden sonra, Abdi
‹pekçi Park›’ndan Yüksel Caddesin’e bildiri da¤›t›larak geçildi. Yol
boyunca, TAYAD'l›lara yap›lan
haks›zl›¤a-hukuksuzlu¤a iliﬂkin bilgilendirme konuﬂmalar› yap›ld›.
***

‹zmir

TAYAD’l› Aileler’in
oturma eylemi 13. günde devam
ediyor. Masaya son günlerde yurtd›ﬂ›ndan gelen gurbetçiler yo¤un olarak ilgi gösteriyor.
Mendil satan çocuklar da gerçek
suçlular› biliyor ve “bizde devrimciyiz” diyerek TAYAD’l›lara bildiri
da¤›t›m›nda yard›mc› olup çevreden
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‹zmir
geçenlere imza att›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Son üç günde 350 imza toplanan
eylem 13. gününde devam ediyor.

TAYAD'l›lar›n Serbest
B›rak›lmas› ‹çin
‹mza M asalar› S ürüyor
‹stanbul Alibeyköy-Cengiztopel Cadddesi’nde imza stand›
açan Halk Cepheliler tutuklu 17
TAYAD'l›n›n serbest b›rak›lmas›n›
talep ettiler.
Stantta halka konuﬂmalarda
"AKP iktidar› kendisi gibi düﬂünmeyen, boyun e¤meyenleri sindirmeye çal›ﬂ›yor, baﬂaramay›nca da
TAYAD'l›larda oldu¤u gibi her türlü
yola baﬂvurarak tutukluyor" dedi.
Halk ilgiyle izledi¤i kampanyaya
imza vererek destek oldu.
18 Temmuz saat iki ile dört aras›
ikitelli Parseller caddesinde imza
masas› aç›ld›.
Bildiriler da¤›t›larak halka TAYAD'l›lar›n durumu anlat›larak, insanlara imza atmalar› yönünde ça¤r›lar yap›ld›.
Bursa TAYAD’l›lar ‹çin
‹mza Toplanmaya D evam
Ediliyor

çevesinde aç›lan imza stantlar› Bursa’da aç›lmaya devam ediyor.
18 Temmuz günü Orhangazi
Park›’nda TAYAD’l›lar taraf›ndan
imza stand› aç›ld›. Stantta TAYAD’l›lar halka AKP’nin hukuksuzlu¤unu ve devrimcilere yapt›¤›
bask›y› ve tutsaklara uygulanan tecriti anlatt›lar.

Malatya Tutuklu TAYADl›lar›n Serbest B›rak›lmas›
‹çin ‹mza Masas› Aç›ld›
21 Temmuz günü TAYAD'l› Aileler taraf›ndan Malatya Yeﬂilyurt
Caddesi üzerinde imza masas› aç›ld›.
Tutuklanan 17 TAYAD'l› için ülkenin birçok yerinde aç›lan imza
maslar›na Malatya'da eklendi. Dört
saat aç›k kalan masada AKP'nin
zulmü anlat›ld› ve TAYAD'l› Ailelerin “TAYAD'l›lara Özgürlük” baﬂl›kl› bildirileri da¤›t›ld›.

Elaz›¤ Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n

TAYAD’l›lar›n tutuklanmas›n›n
ard›ndan baﬂlat›lan kampanya çer-

19 Temmuz Pazartesi günü Elaz›¤ Hozat Garaj›nda Tayad’l› Aileler hukuksuz birﬂekilde tutuklu bulunan 17 Tayad’l›n›n serbest b›rak›lmas› için imza masas› açarak imza
toplad›.

9 TAYAD’l›n›n
Özgürlü¤ünü ‹stiyoruz.
9 TAYAD’l› Serbest
B › r a k › l m a l › d › r.

Yaklaﬂ›k 2 saat aç›k kalan standa 41 imza topland›. Standa halk›n
ilgisi yo¤undu.TAYAD’l›lar serbest
b›rak›lana kadar imza masam›z aç›k
kalmaya devam edecektir.

17 Yaﬂ›nda ‹dam Edilen Erdal Eren’e Gözyaﬂ›
Döken Baﬂbakan, 17 Yaﬂ›ndaki Hasta Tutuklu
Abdullah Akçay’› Katletti
- “Baﬂvurmad›k yer
k a l m a d › ” d i y o r d u Akçay’›n
babas›. Tedavi ettirmek için
de¤il, “son günlerini”
yanlar›nda geçirmesi için!
- AKP iktidar› hasta tutsak
A b d u l l a h Akçay’a son
günlerini ailesinin yan›nda
geçirme hakk›n› vermedi
- Ab d u ll a h Akçay’› bir
hastane bodrumunda gün
g ü n ö l d ü re n l e r i n
z u l m ü n e d u r diyelim!
O¤lunun ölümü ile ilgili olarak
H e r y e re b a ﬂ hastane bahçesinde, “H
v u r d u k ” diyordu Ahmet Akçay.
C u mSonra da s›rayla say›yordu; “C
h u r b a ﬂ k a n › ’ n a , B a ﬂ b a k a n ’ a . . .” diye devam ediyordu.
Aylard›r baﬂvurmad›k yer b›rakmad›lar. “Cezas› kald›r›ls›n”, “d›ﬂarda tedavi ettirelim” diye de¤ildi
baﬂvurular›. Tek bir ﬂey için çocuklar›n›n serbest b›rak›lmas›n› istediler günlerce...
Çocuklar›n›n yan›baﬂlar›nda,
kardeﬂlerinin yan›nda ölmesi için,
ölme hakk› için istediler.
Pis bir bodrum kat›nda, tecrit alt›nda son günlerini geçirmesin istediler. Ama tüm kap›lar yüzlerine kapand›.
Herkesin “imdad›na koﬂan”
Tw i t t e r bile kullanan “yyufka yür ekli” Cumhurbaﬂkan› sihirli de¤ne¤ini onlara tutmam›ﬂt›.
Kürsülerde a¤layan Baﬂbakan
E r d o ¤ a n, her f›rsatta gözyaﬂ› döken “müﬂfik” Bülent Ar›nç’ta oral›
olmam›ﬂt› nedense.
‹srail taraf›ndan Mavi Marmara
gemisinde katledilen 19 yaﬂ›ndaki
F u r k a n D o ¤ a n kadar de¤eri yoktu

A b d u l l a h Akçay’›n.
Kürsüde, faﬂist cuntan›n yaﬂ›n›
büyüterek ast›¤› 17 yaﬂ›ndaki E r d a l
E ren için “içi titreyen”, “gözyaﬂ›
döken” Baﬂbakan Erdo¤an, 17 yaﬂ›ndaki Abdullah Akçay için k›l›n›
bile k›p›rdatmad›.

B i r b o d r u m h ü c res inde
katlettiler
“Doktorun bana söyledi¤ini ben
söylüyorum; “E¤er bu çocuk mahkum olmasayd› biz bunu taburcu etmiﬂtik. Taburcu ederdik çünkü ﬂimdi
yap›lacak bir ﬂey kalmad›” “(Ahmet
Akçay, Yürüyüﬂ, say›:224)
Aylar öncesinden art›k Abdullah
Akçay için yapacak bir ﬂey kalmam›ﬂt›. Doktorlar, “yy a p › l a c a k b i r
ﬂey” yok diyorlard›.
Ama ona ra¤men tam 11 ay boyunca; bir bodrumda, bir zemin katta, 4 metre karelik bir hücrede, havas›z, güneﬂ yüzü görmeden gün
gün, saat saat katledildi.
Abdullah Akçay’a 11 a y d › r b u
h ü c re de ö l üm ü y a ﬂ a t t › l a r. Ölümü
bekledi burada 17 yaﬂ›ndaki bir
kanser hastas› tutuklu.
14 yaﬂ›nda tutukland›¤›nda ona
on y›llar› bulan cezalar ya¤d›rd›lar..
Düzen ona hapishaneleri reva görmüﬂ, önüne fazla seçenek de koymam›ﬂt›.
Hapishane koﬂullar›nda kan kanserine yakaland› A b d u l l a h Akçay.
B›rak›n tedavi edilmeyi aylarca
doktor yüzü bile görmedi.
“Cezaevinde bir a¤r› kesici bile
vermemiﬂler. Hatta çocuk... Karn›
ﬂiﬂmiﬂ, dalak ﬂiﬂmiﬂ o durumda buraya gelinceye kadar bir ilaç bile
vermediler. Buraya geldi¤i zaman
kontrol alt›na ald›lar ama art›k çok
geçti.” (Ahmet Akçay, Yürüyüﬂ)
Bir a¤r› kesiciyi bile çok gördü-

ler. Ac›lar, a¤r›lar içinde günlerce
k›vranarak tutuldu A bd u l l a h Akçay.

Say›: 226

Yürüyüﬂ

“Hapishane’de tedavi
g ö re b i l i r ” r a p o r u v e re n
N u r Bi r g en l e r ve Adli T › p

25 Temmuz
2010

Adli T›p, ﬁubat 2010’da yap›lan
baﬂvuruya 21 May›s 2010’da cevap
verdi. Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas
Kurulu Baﬂkan› N u r Birgen ve heyeti, Akç ay’›n “tedavi sürecince
hastane ﬂartlar›nda infaz›n›n uygun
oldu¤u, hapis cezas›n›n infaz›n›n
mahkûm hayat› için kesin bir tehlike teﬂkil etmedi¤ini” belirtti.
Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi ise 18.06.2010 tarihli
raporunda Adli T›p Raporunu yalanl›yor ve “hastan›n hayati tehlikesi vard›r. Cezaevi koﬂullar›nda kalmas› uygun de¤ildir." diyordu.
AKP iktidar› ve Adli T›p Akçay’› katletmek için herﬂeyi yapt›lar. Akçay’›n serbest b›rak›lmas›
için yürütülen mücadeleler sonucu
Adli T›p geri ad›m atarak, 14 Temmuz’da serbest b›rakma karar› verdi. Ama çok geçti. Karar ç›kmadan,
Akçay’ › katlettiler.
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Hem iﬂkenceci, hem piﬂkin!
“Ben görevimi yap›yorum”
i n h ü c rem
Eskimiﬂs
gibi
bu düzen

A K P “12 Eylül”le
hesaplaﬂma ﬂovlar› yaparak,
t e c r i t i , i ﬂ ke nc e y i unut t ur a m a z

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010
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Baﬂbakan’›n AKP kurmaylar›n›n
“hak-hukuk”, yalanlar›, döktükleri
sahte gözyaﬂlar› hapishanelerde süren tecriti, iﬂkenceyi, hak gasplar›n›
unutturamaz.
Tutsaklarla, halkla adeta alay
ediyorlar. Baﬂbakan Erdo¤an, kürsüde sahte gözyaﬂlar› dökerken, F
Tipi hapishane hücrelerinde, mahkeme salonlar›nda, tutsaklar iﬂkence görmeye devam ediyor.
E d i r n e F T ipi Hapishanesi’nde
Mehdi Boz isimli tutsak, kendisine
daha önce yap›lan iﬂkence ile ilgili
savc›l›¤a ifadeye götürüldü¤ünde
hem götürülürken hem de hapishaneye getirilirken iﬂkence gördü.
Üstelik, iﬂkencenin içinde ast subay taraf›ndan k›ﬂk›rt›lan adli
t u t u k l u l a r d a y e r ald›.
‹ﬂkenceciler, “iﬂkence yapar›m,
bizi kimse yarg›layamaz” pervas›zl›¤› içindedir. Yine tutsaklar›n yap›lan iﬂkenceye sessiz kalmamas›, suç
duyurusunda bulunmas› karﬂ›s›nda
da “iﬂkence görecek ama boyun
e¤eceksiniz” diyorlar.
Kuﬂkusuz daha önce oldu¤u gibi
bugünde tutsaklar iﬂkenceye boyun
e¤meyecekler.
Yine son dönemde sürgün-sevk
sald›r›lar› ile iktidar devrimci tutsaklar› y›ld›rmaya, tecriti pekiﬂtir-

meye çal›ﬂ›yor.
Bolu F Tipi Hapishanesi’nde
kalan devrimci tusak Ü m i t ‹ l t e r,
sürgün-sevkle ‹zmir K›r›klar 2
No’lu F Tipi Hapishanesi’ne getirilmiﬂ, devrimci tutsaklar›n kald›¤› 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne
verilmeyerek ayr›ca bir tecrite tabi tutulmuﬂtur.

‹ﬂkence için suç
duyurusunda bulunan
tutsa¤a iﬂkence

dayatmas› ise hala devam ediyor.
Öyle ki, do¤al ak›ﬂ›nda bir ad söylenmesini dahi kabul etmiyorlar.
Aileler yanl›ﬂl›kla da olsa ad soyad söyledimi yine de görüﬂmeyi
kesiyorlar. Neymiﬂ, önce biz söyle yip soracakm›ﬂ›z, biz sormadan
kendili¤inden söylerse kabul edil m i y o r.
Acaba bu dayatmay› kabul etsek
ard›ndan ne isteyecekler?”

“Hak gasplar› sürüyor”

Ali Osman Köse’nin mektubundan; (Edirne F Tipi Hapishanesi, 4
Temmuz 2010)
MKP davas› tutsa¤› Mehdi Boz,
kendisine daha önce yap›lan iﬂkence ile ilgili olarak savc›l›¤a ifade
vermek için Edirne Adliyesi’ne götürüldü.
‹fade vermek için götürülen
M e h d i B o z, görevli Astsubay'›n
emri ile askerler taraf›ndan iﬂkence
edilerek hastanelik edilinceye kadar
dövülmüﬂ. Bununla yetinmeyen
Astsubay bu kez dönüﬂ yolunda,
Edirne Kapal› Hapishanesi'nin adli
tutuklular›n›n ellerini açt›r›p, adli
tutuklular› Mehdi Boz'a sald›rtm›ﬂt›r.
‹ﬂkenceci Astsubay, “ b e n g ö revimi yap›yorum” diyor. Görevi
iﬂkence yapmak... Tutsaklar slogan
at›nca, “aa¤ › z l a r › n › k a p › y o r u m ” diyormuﬂ. ‹ﬂkence yaparak, susturmaya çal›ﬂ›yor iﬂkenceci Astsubay.
Al›ﬂm›ﬂlar iﬂkence yapmaya...
Yap›lan iﬂkence ile ilgili olarak
yar›n tüm tutsaklar olarak suç duyurusunda bulunaca¤›z.”

M u s t a f a G ö k’ün mektubundan;
(Sincan 1No’lu F Tipi Hapishanesi,7 Temmuz 2010)
“ﬁu anda adalet bakan› olan Sadullah Ergin göreve gelir gelmez,
Sincan hapishaneler kampüsünde
gazeteciler eﬂli¤inde bir görüntülü
telefon ﬂovu bile gerçekleﬂtirmiﬂti.
Baﬂ›m›za gelece¤i tahmin etsek de
“eyvah!” demeye f›rsat kalmad›.
Telefon hakk›m›z› tümden gasp ettiler.
A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis
cezas› ald›¤› için tekli hücrelerde
tutulan arkadaﬂlar›m›z›n zaten s›n›rl› olan havaland›rma süreleri de çok
görülüp k›s›tland›.
Hapishane idaresinin, son icraatlar›ndan birisi de görüﬂlerde birbirimizin ailesine selam vermemizin,
hal hat›r sormam›z›n yasaklanmas›
oldu. Örne¤in, bitiﬂik hücredeki arkadaﬂlar›m›z, y›lbaﬂ› aç›k görüﬂünde daha önceden yapt›klar› gibi, aileleriyle birlikte ayn› masada oturup
görüﬂme yapt›klar› için yaz›l› olarak
uyar›ld›lar. Ve tekrarlanmas› durumunda fiili olarak müdahale edilip
görüﬂe son verilece¤i bildirildi.”

Telefon görüﬂmesinde
tekmil dayatmas›

F Tiplerini önce övdüler,
savundular, ﬂimdi
ya k› n› y orl ar !

Ü m i t Ç o b a n o ¤ l u ’nun mektubundan; (‹zmir K›r›klar 1 No’lu F
Tipi Hapishanesi, 4 Temmuz 2010)
“Bizim burada telefonda tekmil

‹stanbul Silivri Hapishane
k a m p ü s ü n d e kalan “ E rgenekon
davas›” tutuklular›; gazeteci M u s -

t a fa Ba l b a y, gazeteci yazar Tu n c a y
Ö z k a n ile emekli Albay Atilla U ¤ u r, “Hapishane’de zulüm alt›nday›z” diyerek TBMM ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu Baﬂkanl›¤›’na
baﬂvurdular.
Bu 3 tutuklu “nn o r m a l” bir baﬂvuru yapmay›p, “aacil görüﬂme” talep ettikleri TBMM ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu Baﬂkanl›¤›’na
gönderdikleri ﬂikâyet dilekçesinde;
Hapishane’de kendilerine kötü
davran›ld›¤›n›, kamera ile gözetlendiklerini ve psikolojik bask› alt›nda
tutulduklar›n› söylediler.
K›sacas›; Hapishane’de tecrit,

bask›, zulüm vard›. Ve 24 saat gözetleniyorlard›. Oysa bunlardan daha fazlas›n› 10 y›ld›r devrimci tusaklar yaﬂad›.
Devrimci tutsaklar can bedeli
tecrite karﬂ› mücadele ederken,
Tuncay Özkanlar tecriti, F Tipi Hapishaneleri savunan programlar yap›yordu.
Tuncay Özkan Kanal D televizyonunda F Tiplerinin reklam›n› yapan bir program yapm›ﬂ, tecriti sahiplenmiﬂti o y›llarda.
Hatta bu program üzerine TAYAD’l› aileler 26 Aral›k 2000’te
Tuncay Özkan’a yazd›klar› mektup-

ta ﬂunlar› söylemiﬂlerdi;
“Evet say›n Özkan, F Tiplerinin
en son reklam›n› siz yapt›n›z. ﬁimdi
çocuklar›m›z› da orada gösterin.
Bakan›n›zdan izin al›n ve orada neler oluyor tüm dünyaya gösterin.
Bakal›m, insanlar “›ﬂ›¤a ihtiyaç
duymadan kitap m› okuyor orada”
her yandan s›cak su mu ak›yor? Bunu istemek bizim hakk›m›z. Bekliyoruz!”
Bu sat›rlardan 10 y›l sonra Tu nc a y Ö z k a n reklam›n› yapt›¤› F
Tiplerinde “zz u l ü m v a r” diyor. Dün
zulme güç verenler, destekleyenler
bugün yak›n›yorlar.

keyfi gerekçelerle, bulunduklar›
hapishanelerden
uzak hapishanelere sürgün edildiklerini ve buna
örnek olarak da
K›r›klar 2 Nolu F Tipine sürgün
edilerek tek baﬂ›na tutulan Ümit
‹lter'i gösterdi. Aç›klaman›n devam›nda ise, hasta tutsaklar›n
sa¤l›k haklar›ndan tamamen
mahrum b›rak›ld›klar›n› söyleyerek, Abdullah Akçay, Yaﬂar ‹nce,
Kemal Ertürk, Kamil Turanl›o¤lu
ve Erol Zavar baﬂta olmak üzere
tutsaklar›n tedavileri yap›lmayarak
ölüme terk edildiklerini söyledi.
Hapishanelerdeki sald›r›lar›n ve
tehditlerin anlat›ld›¤› aç›klamada,
tutsak yak›nlar›n›n yaﬂad›¤› keyfi

uygulamalara de¤inilerek, kad›n
görüﬂçülerin arama bahanesiyle tacize ve hakarete u¤rad›klar› belirtildi.
Hapishanelerdeki keyfi uygulamalar› engellemek için devrimci ve
demokratik örgütlere duyarl›l›k ve
ortak mücadele ça¤r›s›yla eylem
sona erdi.

Sevimli “Yine Adli
T›p! Yine Nur Birgen!
Yine Ölüm! Abdullah
Akçay’› Öldürdüler” baﬂl›kl› aç›klamas›n› okuyarak kan kanseri hastas›
Abdullah Akçay’›n 11
ayd›r Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde tutuldu¤u
mahkum ko¤uﬂunda yaﬂam›n› yitirdi¤ini söyledi.
Adli T›p 3. ‹htisas Kurulunun
baﬂ›nda olan Nur Birgen’nin suç iﬂledi¤i belirtilerek “Art›k Adli T›p
Kurumu’nun hukuka, ahlaka, insanl›¤a s›¤mayan kararlar›na ve Nur

Birgen ile ekibine dur denmelidir”
denildi. Eylem “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” slogan›n›n at›lmas›yla sona erdi.

Tecrite K arﬂ› M ücadele P latformu:

Hapishanelerde Keyfi
Uygulamalara Son!
17 Temmuz günü ‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde F Tipi hapishanelerde yaﬂanan bask›lar› ve keyfi uygulamalar› protesto etmek için
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu
taraf›ndan eylem yap›ld›.
Galatasaray Lisesi önünden
Taksim Tramvay Dura¤›'na do¤ru
yürüyüﬂe geçildi. Tramvay Dura¤›’nda H›d›r Sabur taraf›ndan okunan aç›klamada F Tipi hapishanelerde son zamanlarda artan keyfi
uygulamalara ve a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ tecrite de¤inerek, tutsaklar›n özellikle

ÇHD: Yine Adli T›p;
Nur Birgen; Ölüm
23 Temmuz günü Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi
(ÇHD) taraf›ndan Adli T›p Kurumu
önünde bir eylem yap›ld›.
“Adli T›p Kurumu Öldürmeye
Devam ediyor! Nur Birgen ve Ekibini Durdurun” yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› Av.
Güçlü Sevimli okudu.
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Hasta Tutsaklara Özgürlük Mücadelesi Birinci Y›l›n› Doldurdu...

Hasta Tutsaklar› Sahiplenmeyi Sürdürece¤iz!
Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

1 y›ld›r, › s r a r v e k a r a r l ›l›kla hasta tutsaklar›n özgürlü¤ünü istiyoruz!
Bundan tam 1 y›l önce; AKP iktidar›n›n Güler Zere’yi gün gün
katletmek istemesi karﬂ›s›nda, Güler Zere ve hasta tutsaklara özgürlük istemek için baﬂlatm›ﬂt›k; hasta
tutsaklar mücadelesini.
Aradan geçen 52 haftaya çokça
ﬂey s›¤d›rd›k. Bizim sahiplenmemiz
sonucudur ki, AKP iktidar› Güler
Zere’yi hastane ve hapishanenin
tecrit hücrelerinde, yaln›zl›¤›n kör
kuyular›nda bo¤amad›.
Hasta tutsaklar mücadelesini
oturma eylemlerimizle, yeni mevziler ile güçlendirerek, iktidara hasta
tutsaklar› katlettirmeyece¤imizi
hayk›rd›k.
Nitekim mücadelemiz sonucu
Güler Zere’yi zulmün elinden çekip
ald›k.
Güler Zere’nin özgürlü¤ünü kazanmas›ndan sonra da mücadeleye
devam ettik. Hapishanelerde ki, onlarca a¤›r hasta tutsa¤›n varl›¤› bu
mücadelenin ne kadar hakl› oldu¤unu da göstermektedir.
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Hasta tutsaklar mücadelesi ‹stanbul’da, Ankara’da, Adana’da bugünde devam etmektedir.
Son olarak mücadelemizin sonucu olarak Abdullah Akçay’› zulmün
elinden çekip almak üzereyken, katlettiler.
Hasta tutsaklar için mücadelemizi sürdürmeye devam edece¤iz. ‹ktidar›n hasta tutsaklar› katletmesinin önüne ancak bu mücadeleyi büyüterek geçebiliriz.
Israrla, kararl›l›kla hasta tutsaklar› sahiplenmeyi sürdürece¤iz...

‹ s t a n b u l ’da hasta tutsaklar
için Galatasaray Lisesi’nde yap›lan
eylemler bu haftakiyle bir y›l›n›
doldurdu. 23 Temmuz günü eylem
Taksim Tramvay Dura¤›’nda “Hasta Tutsaklara Özgürlük” pankart›n›n
arkas›nda toplan›larak baﬂlad›. Buradan; “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Abdullah’›n Katili AKP ‹ktidar›d›r” sloganlar›yla Galatasaray
Lisesi’nin önüne yürüyüﬂe geçildi.
Galatasaray Lisesi önüne gelindi¤inde bir aç›klama yapan Avukat
Ebru Timtik; Abdullah Akçay’›n
AKP hükümeti ve Adli T›p Kuru-

mu’nun çabalar›yla katledildi¤ini
söyledi. Timtik aç›klamas›nda Abdullah Akçay’›n katledilemesiyle ilgili; “bu cinayeti AKP azmettirmiﬂ,
Adli T›p Kurumu iﬂlemiﬂtir” dedi.
A n k a r a’da 23 Temmuz günü
Yüksel Caddesi’nde yap›lan eylemler hasta tutsaklar için özgürlük istendi. Eylemde AKP iktidar›n›n 12
Eylül’de katledilenlere a¤lamas›na
karﬂ›l›k olarak, kendi iktidar›nda
katlettikleri hat›rlat›ld›.
Eylem boyunca; “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Tecrite
Son”, “Sürgün Sevklere Son”, “TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.

ANKARA

Halk için bedel ödeyenleri

yaln›z b›rakmad›lar
BÖLÜM:4

TECR‹T
ve

TAYAD
Oligarﬂinin en kapsaml› tecrit
sald›r›s› F Tipi tecrit politikas›d›r.
Ancak oligarﬂinin tecrit politikas›,
ne sadece F tipi hapishanelerden ibarettir ne de F Tipi öncesi hapishanelerin “karantina” hücrelerinden.
Özellikle ‘90’l› y›llar›n baﬂ›ndan
itibaren 12 Eylül suskunlu¤unun k›r›l›p silahl› devrimci mücadelenin
yeniden yükselmesiyle birlikte infazlar, kay›plar 12 Eylül döneminden çok daha sistemli ve pervas›zca
gündeme getirildi.
Evlerde, sokaklarda onlarca devrimci “teslim ol ça¤r›s›na ateﬂle karﬂ›l›k verdi” denilerek katledildi.
Devrimcilere destek veren, yasal demokratik mücadele içinde yer alanlar da bu sald›r›lar›n hedefi oldu.

TAYAD’l›lar infazlar
karﬂ›s›nda c üret ve
sahiplenmeydiler
Oligarﬂi infazlarla birincisi devrimcilere “devrimcilik yaparsan›z
sonunuz böyle olur” diyordu. ‹kincisi en geniﬂ kitleleri infazlarla sindirmek istiyordu. Üçüncüsü devrimcilerle kitleler aras›nda korku
duvarlar› örerek devrimcileri kitlelerden tecrit etmek istiyordu. Bu-

nun için psikolojik savaﬂ›n bütün
unsurlar› devredeydi. Her türlü yalan ve demagojiyle devrimcilerin
meﬂruiyeti, kitleler nezdindeki yaratt›klar› etki k›r›lmak isteniyordu. Bu politikalar baﬂta reformizm olmak üzere solun çeﬂitli
kesimleri üzerinde etkili de oldu.
Onlarca devrimci katledilirken
bu kesimler sesini ç›karmad›. ‹nfazlara karﬂ› ç›kmak yerine, yaﬂananlar› “devrimcilerin polisle
düellosu” diye de¤erlendirerek
infazlar karﬂ›s›nda sustular,
“seyirci”li¤i tercih ettiler.
‹ﬂte o koﬂullarda da susmayan,
asla seyirci kalmayand› TAYAD.
‹nfaz edilen her devrimciyi sahiplendiler. Ölüm mangalar›n›n karﬂ›s›na ç›kmakta hiç tereddüt etmediler. Öyle ki, devrimcilerin kald›klar› evlerin kuﬂat›lmas›ndan haberdar
olduklar› baz› durumlarda, hemen o
evlerin oldu¤u yerlere gitmekte, infazlar› engellemek için katiller sürüsüne müdahale etmekte bir an bile tereddüt etmediler. Devletin infazlarla ilgili yalanlar›n› aç›¤a ç›kart›p teﬂhir ettiler. ‹nfazlara karﬂ›
kampanyalar düzenlediler.

TAYAD’l›lar katliam
davalar›n›n p eﬂini
b›rakmad›

m›na u¤ratarak cezas›z b›rakm›ﬂt›r.
Hatta birçok infaz için dava bile
aç›lmam›ﬂt›r. Ancak buna ra¤men
TAYAD’l›lar infaz davalar›n›n peﬂini b›rakmad›. Davalar onlarca y›l
sürmesine ra¤men katillerin yarg›lanmas› için mahkemeleri takip etti.
Kayseri’de görülen 17 Nisan katliam davas›, Gazi katliam› davas› en
çarp›c› örneklerdir. Oligarﬂi katliam
davalar›nda, davalar›n sahiplenilmesini engellemek için dava dosyalar›n› olay›n geçti¤i yerden binlerce
kilometre uzakl›ktaki mahkemelere
göndermiﬂtir. Ancak buna ra¤men
TAYAD’l› aileler yaz k›ﬂ demeden,
polisin terörüne, linç giriﬂimlerine
ald›rmadan y›llarca davalar› kitlesel
olarak takip etmiﬂlerdir.
TAYAD’›n mücadelesiyle, katiller oligarﬂinin mahkemelerinde aklansa da, halk nezdinde mahkum
edilmiﬂtir. Oligarﬂinin devrimcileri
tecrit etme politikalar›na karﬂ› devrimcilerin meﬂrulu¤u sahiplenilerek
halk›n adalet istemi geliﬂtirildi.

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

Devrimcilerin cenazelerini
katillere b ›rakmad›lar
Oligarﬂi devrimcilerin cenazelerine de sald›r›yordu. Çünkü ne kadar yalan ve demagoji yaparsa yaps›n devrimcilerin destans› direniﬂleri halk üzerinde büyük etki yarat›-

Oligarﬂi ölüm mangalar›n› aç›kça kurmuﬂtur.
‹nfazlar›n eleﬂtirilmesi
karﬂ›s›nda Cumhurbaﬂkan› Demirel’in cevab› “ p olisin elini so¤utmay›n”
olmuﬂtur. Mahkemeler de
bütün infaz davalar›nda
“polisin elini so¤utmay›n” talimat›na uygun hareket etmiﬂ, infazc›lar›
aklam›ﬂ ya da zaman aﬂ›-
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3 Temmuz 2005
TAYAD’l›lar Eyüp Beyaz’›n cenazesinde

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010
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likte “gözalt›nda kaybetme” politikas›”n› devreye soktu.
“Gözalt›nda kaybetme" politikas›, devrimcileri, sessiz sedas›z ortadan kaybedilme korkusuyla y›ld›rmay› hedeflerken,
halk›n bütününde de korkuyu,
bilinmezli¤i, baﬂ›na ne gelece¤i
kayg›s›n› hakim k›lmay› amaçl›yordu. Kaybetme politikas› baﬂlang›çta iﬂkence ile teslim alamad›¤›
devrimcilere uygulan›rken giderek
daha s›radan insanlar da kaybedilmeye baﬂland›. Bu y›llarda kontrgerillan›n kaybetme politikas› zaman zaman, Bülent Ülkü’nün kaç›r›l›p katledilmesinde, Ayﬂenur ﬁimﬂek, Hasan Ocak, R›dvan Karakoç’un kaç›r›l›p katledilmesinde oldu¤u gibi,
kaç›r›lanlar›n cesetlerinin bulunacak yerlere b›rak›lmas›yla aç›k bir
gözda¤›na dönüﬂüyordu.
TAYAD’l› aileler oligarﬂinin kay›p politikalar›n›n baﬂ›ndan beri kay›plar› gündeme taﬂ›yan oldu. Her
kay›pta “sa¤ ald›n›z sa¤ istiyoruz”
diyerek katillerin kap›s›na dayand›.
TBMM’de kay›p politikalar›n› sürdüren DYP-SHP koalisyon hükümetinin yakas›na yap›ﬂt›. Baﬂbakan Demirel’in evinin önünde eylemler
yapt›lar. Ankara’da, ‹stanbul’da
günlerce süren açl›k grevleri yapt›lar. SHP parti binalar› defalarca iﬂgal edildi. Yeni Demokrasi Hareketi
(YDH) ve Galata Kulesi iﬂgal edildi.
Devam eden kaybetme, gözalt›nda katletme politikalar›na karﬂ› mücadele 95'in ortalar›ndan itibaren
"Kaybedilen 300 insan›m›z nered e ? " slogan›yla daha yayg›n ve etki-

li bir tarzda yürütülmeye baﬂland›.
1995’de ‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde aylarca sürecek olan
analar›n Cumartesi oturma eylemleri baﬂlad›. Cumartesi eylemlerinin
kitleselli¤inde ve süreklili¤inde TAYAD’l›lar›n rolü büyüktür.

Mücadelenin bedeli:
yordu. Oligarﬂi cenazelere sald›raTAYAD’›n kap›s›na
rak bunu engellemek istiyordu. Bunun için ﬂehit ailelerini aç›ktan tehvurulan m ühür
dit etmiﬂ, kimi zaman ﬂehit cenazeTAYAD, 12 Eylül faﬂizminin telerini kaç›r›p gizlice gömmüﬂtür.
rörü sonucunda tutsak ailelerinin
Sonra “teröristin cenazesine ailesi
sorunlar›na çözüm üretmek için
bile sahip ç›kmad›” diye demagoji
devrimci tutsak aileleri taraf›ndan
yapm›ﬂt›r. Ancak TAYAD’›n devkuruldu. 12 Eylül’ün faﬂist terörü
rimcileri her koﬂulda sahiplenmesi
geçen 30 y›l boyunca hiç eksik olsonucu oligarﬂinin bu demagojileri
mad›. Oligarﬂinin tecrit sald›r›s›, inetkili olmam›ﬂt›r. Çünkü polisin
fazlar›, iﬂkencesi, gözalt›nda kay›pcenazeyi kaç›r›p gömdü¤ü durumlar
lar›, faili meçhulleri hiç eksik olmad›ﬂ›nda ﬂehit cenazeleri oligarﬂinin
d›. Bundan dolay›d›r ki TAYAD’l›eline b›rak›lmam›ﬂt›r. Zaman zaman
lar oligarﬂinin gözalt›, iﬂkence, tuﬂehit cenazelerini oligarﬂinin elintuklama ve hatta infazlara varan salden almak için adeta savaﬂ›lm›ﬂt›r.
d›r›lara ra¤men hiç gerilemediler.
Bu u¤urda büyük bedeller ödemiﬂtir
Oligarﬂinin polisi defalarca bask›nTAYAD. Öyle zamanlar olmuﬂtur
larla, kapatmalarla TAYAD’l›lar›
ki, polis her cenazeye sald›rm›ﬂ, her
engellemeye kalk›ﬂt›.
cenazede yüzlerce kiﬂiyi gözalt›na
Sonunda 13 Aral›k 1990 günü
alm›ﬂ, tutuklam›ﬂt›r. 12 Temmuz ﬂeTAYAD’a
bask›n düzenleyen polis
hitlerinin cenazelerinin al›nmas›
A
m
a
ç
d
›
ﬂ
›
faaliyet göstermek” ge“
için gözalt›lara, bask›nlara ra¤men
rekçesiyle
Valilik
emriyle TAYAD’›
verilen mücadele, 17 Nisan ﬂehitlekapat›p kap›s›n› mühürledi.
rinin cenaze törenini yapabilmek
Neydi TAYAD’›n “amaç d›ﬂ› faiçin verilen mücadele, Sibel Yalaliyet”leri?
Devletin hapishanelerç›n’›n cenazesini alabilmek için Sideki
iﬂkencelerine,
tecrit politikalabel Yalç›n’›n evinin önünde barikatr›na
karﬂ›
ç›kmak,
infazlara,
kaybetlar kurulurak günlerce sürdürülen
melere
sessiz
kalmamak.
mücadele, bu sahiplenmenin örnekTAYAD’l›lar oligarﬂinin derne¤i
lerindendir.
kapatma sald›r›s›na karﬂ› yapt›klar›
Devrim ﬂehitleri TAYAD’l› aileaç›klamada ﬂöyle diyorlard›: “Kap› ler ve devrimciler taraf›ndan
m›z a kil i t vursal ar da, yü her türlü bedelin ödenmesi görek lerimiz, in an çlar›m›z her
ze al›narak sahiplenildi. BuTAYAD’l› aileler oligarﬂinin kay›p
zaman d evam ed ecek . Çün nun içindir ki, bugün 17 TApolitikalar›n›n baﬂ›ndan beri kay›plar› gündekü b i z i m b i r m i s y on u mu z
YAD’l›n›n tutuklanma gerekme taﬂ›yan oldu. Her kay›pta “sa¤ ald›n›z sa¤
var!.. ﬁimdi her ev, her so çelerinden birisi de Mahir Çakak, her mahalle, her il bir
istiyoruz” diyerek katillerin kap›s›na dayand›.
yan’›n an›lmas›d›r.
TAYAD’d›r.”
TBMM’de kay›p politikalar›n› sürdüren DYPTAYAD, sonraki y›llarda
SHP koalisyon hükümetinin yakas›na yap›ﬂt›.
ÖZGÜR-DER
(Haklar ve
Oligarﬂinin k aybetme
Baﬂbakan Demirel’in evinin önünde eylemler
Özgürlükler
Derne¤i)
olarak
yapt›lar. Ankara’da, ‹stanbul’da günlerce
politikalar› k arﬂ›s›nda
kurulup bir çok ilde mücadesüren açl›k grevleri yapt›lar. SHP parti binalar›
TAYAD
lesini sürdürdü. 1994 y›l›nda
defalarca iﬂgal edildi. Yeni Demokrasi Hareketi
Oligarﬂi ‘90’l› y›llar›n baoligarﬂinin polisi ÖZGÜR(YDH) ve Galata Kulesi iﬂgal edildi.
ﬂ›ndan itibaren infazlarla birDER’i de kapatt›. ÖZGÜR-

DER’in kapat›lmas› TAYAD’l›lar›n
mücadelesini engellemek için boﬂuna bir çabayd›. ÖZGÜR-DER kapat›l›nca T‹YAD (Tutuklu Aileleri ve
‹nsan Haklar› ‹çin Yard›mlaﬂma
Derne¤i) kuruldu. TAYAD 10 y›l
sonra 2000 y›l›nda kapatmaya karﬂ›
açt›¤› davay› kazanarak, tekrar TAYAD olarak çal›ﬂmalar›na devam
etti.

Linçlerle s usturulmak
istenen TAYAD
Oligarﬂi, 2000’lerin ortalar›nda,
halk›n mücadelesini engellemek,
demokratik mücadeleyi gayri-meﬂru hale getirmek için linç sald›r›lar›n› baﬂlatt›. Sald›r›n›n ilk hedefi hapishanelerdeki tecritin kald›r›lmas›
için bildiri da¤›tan TAYAD’l›lar oldu. 6 Nisan 2005’te Trabzon’da polisin örgütlemesiyle bir linç sald›r›s›
gerçekleﬂtirildi. Daha sonra da bir
çok yerde devam etti linç sald›r›lar›.
Linçlere en çok hedef olan da yine
TAYAD’l›lard›. Çünkü, meydanlarda onlar vard›, Anadolu’nun her yerinde onlar vard›...

Linç sald›r›lar›
TAYAD’l›larayd›
fakat bu sald›r›lar›n
oldu¤u yerlerde sinen solun reformist, oportünist çeﬂitli kesimleri oldu.
Meydanlara ç›k›p
linç sald›r›lar›n›n
üstüne gitmeleri
gerekirken,
TAYAD’l›lar›n ›srarla linç sald›r›lar›n›n oldu¤u yerde tekrar meydanlara
ç›kmas›n› “provokasyona gelmek”
olarak de¤erlendirip sessiz kald›lar.
Hatta kimileri kendilerinin bu eylemlerle “ilgilerinin olmad›¤›n›” anlatma derdine düﬂtüler.
TAYAD’l›lar ise meﬂruluklar›n›n
gücüyle, tekrar linç edilme pahas›na
da olsa linççilerin, oligarﬂinin linç
politikalar›n›n karﬂ›s›na dikildiler.
Hiçbir yerde meydanlardan çekilmediler. AKP’nin katliamc›l›¤›n›, F
Tiplerinde sürdürülen tecrit iﬂkencesini anlatmaya devam ettiler. TAYAD’›nda içinde yer ald›¤› Halk
Cepheliler Trabzon’da, Adapazar›’nda, Afyon’da, Eskiﬂehir’de, Ri-

6 Nisan 2005, Tr a b z o n
ze’de, Vize’de, Erzurum’da, Erzincan’da, Edirne’de defalarca linç sald›r›s›na u¤rad›lar. Ancak hepsinde
de direniﬂle karﬂ›lad›lar linç sald›r›lar›n›. AKP’nin linçlerle sindirme
politikalar›na teslim olmad›lar.
TAYAD’l›lar, özellikle hapishaneler aç›s›ndan, tutsaklar›n bir çok
devrimci, demokratik örgütler taraf›ndan kendi baﬂlar›na b›rak›ld›¤›
2000’ler boyunca, d›ﬂar›da tutsaklar›n sesi olarak, tecrite karﬂ› mücadelede y›llar boyunca an›lacak bir tarih yazd›... Yaz› dizimizin önümüzdeki say›da yay›nlayaca¤›m›z beﬂinci ve son bölümünde, bu y›llara
daha yak›ndan bakaca¤›z.
- devam edecek -
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Semiha Eyilik, emekli bankac›d›r. TAYAD' l› olmadan önce TÜKODER' de çal›ﬂ›yordu. Ama, yüre¤indeki duygular› hapishane kap›lar›yla
tan›ﬂ›r tan›ﬂmaz TAYAD' l› olmas›yla
ifade eder. Ve çocu¤u tahliye olsada
TAYAD'l› kalmaya devam eder. Çünkü ana yüre¤i, kendi çocu¤unun yan›nda di¤er devrimci tutsaklar› da sarar sarmalar. Ölüm oruçlar›nda bir
evlat daha ölmesin diye Abdi ‹pekçi'
nin emekçilerinden olur. O günden
bu yana, sendikac› ve dernek baﬂkan› olarak da haklar
ve özgürlükler mücadelesinin de içindedir. Bu mücadelede günü gelmiﬂ iﬂkence görmüﬂ, dayak yemiﬂ, gözalt›na da al›nm›ﬂt›r. Tüm bunlara ra¤men y›lmad›¤›, hasta
tuksaklar› ve dahas› gelece¤i kazanma mücadelesinin
de¤erlerine sahip ç›kmaktan vazgeçmedi¤i için tutuklad›lar...

U m u t ﬁ e n e r, y›llard›r haklar ve özgürlükler mücadelesine omuz verenlerdendir. Hapishanelerde yaﬂanan katliam
sald›r›lar›na, tecrit politikas›na karﬂ› y›llard›r Ankara' ada yürütülen mücadelenin emekçilerindendir. O, 26 Eylül Ulucanlar katliam› ve 19 Aral›k katliam› yaﬂand›¤›nda ve bu katliamlar›n her y›ldönümünde, protesto edenler aras›ndad›r.
Tecrite karﬂ› mücadele nedeniyle gözalt›na aln›m›ﬂ, tutsak düﬂmüﬂtür. Hasta
tutsaklara özgürlük eylemlerinin emekçilerindendir.
A¤›r sa¤l›k sorunlar›na, defalarca gözalt›na al›nmas›na ve iki kez de tutsak düﬂmüﬂ olmas›na ra¤men, tutsaklar›n sesi solu¤u olmaktan vazgeçmedi¤i için, haklar
ve özgürlükler mücadelesini büyüttü¤ü ve tecrite karﬂ›
mücadelede ›srarl› oldu¤u için ﬂimdi tecrit alt›ndad›r.

Tutsak TAYAD’l›dan
Biri: Semiha Eyilik
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Tutsak TAYAD’l›dan
Biri: Umut ﬁ ener
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Burjuva demokrasisinde ve
faﬂizmin demokrasicilik oyununda

referandum aldatmacad›r
u Halk›m›z AKP’nin
referandum aldatmacas›na
alet olmay›n

u Referandum h alk›n
iradesini a ç›¤a ç ›karma
arac› de¤il, A KP politikalar›n›n h alka o naylatt›r›lmas›n›n a rac›d›r...

u AKP 12 Eylül Anaya-
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sas›’n›n özüne dokunmuyor, emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerinin isteklerini
karﬂ›l›yor, kendi iktidar›n›
güçlendiriyor

u Referandum, ancak
halk›n i ktidarda o ldu¤u
bir sistemde halk›n iradesini yans›tabilir..
12 Eylül 2010’da AKP’nin Anayasa de¤iﬂiklik paketi için referandum yap›lacak. Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an “karar da milletindir, söz
de milletindir” diyor.
Erdo¤an yalan söylüyor ve halk›
aldat›yor. Çünkü asl›nda bu süreçte
12 Eylül’de halk›n ne söyleyecek
sözü ne de verecek karar› vard›r. 12
Eylül’de referanduma sunulan Anayasa de¤iﬂiklik paketinin karar›n›
halk almam›ﬂt›.

Aldatmaca ﬂ udur;
Burjuva demokrasilerinde ve faﬂizm alt›nda uygulanan demokrasicilik oyununda referandum; “ h a l k›n iradesi” olarak sunuluyor. Ne
burjuva demokrasilerinde ne de fa-
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ﬂizmin demokrasicilik oyununda,
referandum halk›n iradesinin ortaya
konulmas› de¤ildir.
Meydan Larousse ansiklopedisinde referandum ﬂöyle tan›mlan›yor: “Siyasi iktidar taraf›ndan al› nan bir karar›n idare edilenler ta ra f› ndan kabul edi li p e di l me di¤i ni
ortaya koyan halk oyuna baﬂvur ma usulü.”
Referandum, ülkemizde s›kça
baﬂvurulan bir yöntem olmasa da
burjuva demokrasilerinde s›kça baﬂvurulmaktad›r. Burjuvazi, bu referandumlar›n halk›n karar›na baﬂvurma oldu¤u iddias›ndad›r. Ancak
baﬂtan belirtelim ki, en geliﬂmiﬂ
burjuva demokrasilerinde bile, hiçbir referandum, halk›n iradesinin
d o ¤ r u d a n v e t a m ifadesi olamaz.

Birincisi; burjuva demokrasilerinde ve faﬂizmin demokrasicilik
oyununda referandumlar›n çok büyük bir bölümü, egemenlerin ve onlar›n temsilcisi siyasi iktidarlar›n ihtiyaçlar› temelinde gündeme getirilir. Halk›n talepleri ve sorunlar› için
yap›lan referandumlar istisnad›r.
Dolay›s›yla bu mekanizma içinde,
referandum, egemenlerin politikalar›n›n, ç›karlar›n›n halk kitlelerine
onaylatt›r›lmas› gibi bir iﬂlev üstlenir.
‹kincisi; Gerek emperyalist ülkelerde, gerekse de yeni-sömürge
ülkelerde, hiçbir referandum, gerçek anlamda tam demokratik ve özgür koﬂullarda yap›lamaz. Bu nedenle de ortaya ç›kan sonuçlar hiçbir zaman halk›n iradesinin aç›¤a
ç›kmas› olarak de¤erlendirilemez.
Ortaya ç›kan sonuçlar, her zaman
halk›n iradesinin ﬂu veya bu ﬂekilde
çarp›t›lmas›n›n, yönlendirilmiﬂ olmas›n›n sonucudur.

Halk›n ço¤u zaman referandum
yap›lacak konu hakk›nda gerçek anlamda bilgisi yoktur. Bilgi, emperyalistlerin tekelindedir. Egemenler
ne kadar anlat›rsa, halk›n o kadar
bilgisi vard›r.
Halktan ço¤unlukla, önüne konulana evet veya hay›r denilmesi istenir. Burada halk›n, iradesinden ziyade, siyasi iktidar›n ald›¤› kararlar› o na y l am a ya z or l a nma s › vard›r.
Özellikle yeni sömürgelerdeki referandumlar, ço¤unlukla bundan ibarettir. Ülkemizde yap›lan referandumlar bunun kan›t›d›r.
Bugüne kadar -Cumhuriyet tarihinde- ülkemizde dört kez referandum yap›ld›.

‹lk r eferandum, 27 May›s
darbesi sonras›nda 1961 Anayasas›
için 9 Temmuz 1961’de yap›ld›.
Anayasa tasar›s› haz›rlan›rken halka
düﬂünceleri sorulmam›ﬂ, hiçbir tart›ﬂma süreci hayata geçirilmemiﬂtir.
Sonuçta referanduma giderken de
halk›n, Anayasan›n neleri içerip neleri içermedi¤i konusunda tam bir
bilgisi yoktu. Halktan vak›f olmad›¤› bir anayasay› onaylamas› ya da
reddetmesi isteniyordu..
‹ k i n c i re f e r a n d u m, 7 K a s › m
1982’de yap›ld›. Bu referandumda
12 Eylül faﬂist cuntas›n› ve aç›k faﬂizmi kurumsallaﬂt›racak olan 82
Anayasas› oyland›. Halk, “sivil yö netime”, “demokrasiye geçiﬂ” vaadi ile aldat›ld› ve anayasa bask›yla,
faﬂist terörle onaylatt›r›ld›. “Hay›r”
demenin bedeller gerektirdi¤i referandumda, cunta Anayasas› yüzde
91,7 evet oyuyla kabul edildi.
Üçüncü r eferandum, yine
halk›n ihtiyaçlar› için de¤il oligarﬂik düzenin ihtiyaçlar› için 6 Eylül
1987’de 12 Eylül Anayasas›’n›n siyaset yasa¤› koydu¤u burjuva poli-

tikac›lar›na yasa¤›n kald›r›l›p kald›r›lmamas› hakk›nda yap›ld›.

Son referandum ise 21 Ekim
2007’de AKP’nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda yap›ld›. Referandumda
Cumhurbaﬂkanl›¤› süresinin 7 y›ldan 5 y›la indirilmesi ve Cumhurbaﬂkan›n›n meclis taraf›ndan de¤il
halk oyu ile seçilmesi oyland›. Ancak, halk›n büyük ço¤unlu¤u oylanan konunun ayr›nt›lar›na vak›f de¤ildi; yak›nl›k duyduklar› partinin
politikas›na göre evet veya hay›r
oyu verdiler..
Aldatmaca budur: Referandumlara halk›n iradesi deniliyor. Halk›n
iradesi bu mu? Halk, mesela
1982’de para cezas› tehditiyle zorla sand›k baﬂ›na götürüldü. Halk›n
“söz ve karar h akk ›n › ku llan mas›” bu mu?

yalist ülkelere bakal›m.
Halk›n referandum yap›lacak
konu hakk›nda gerçek ve tam bilgisi yoktur. Çünkü, yukar›da da vurgulad›¤›m›z gibi, konuyla ilgili bilgiler sistemin tekelindedir. Bu da
her türlü çarp›tmaya, yönlendirmeye aç›k bir yöntem yarat›r. Kimse,
“art›k internet ça¤›nda bilgi herkesin ulaﬂabilece¤i yerdedir...” diye
düﬂünmesin. ‹nternetteki bilgilerin

Burjuvazinin diktatörlü¤ü
alt›nda ö zgür irade
olamaz
Üçüncüsü; mevcut sistem içinde yap›lan referandumlarda halk›n
iradesini ortaya ç›karmas›n›n koﬂullar› yoktur.
Halk hiçbir ﬂekilde konuyla ilgili tart›ﬂmalara kat›lamaz. Referanduma gidiﬂ karar› aﬂamas›ndaki tart›ﬂmalar ço¤unlukla egemenler aras›ndaki tart›ﬂmalardan ibarettir.
Halk referanduma sadece oy verme
sürecinde kat›l›r. Halk›n özgürce
iradesini ortaya koymas›n›n koﬂullar› yoktur. Referandum için yap›lacak hiçbir tart›ﬂma tam demokratik
özgür bir ortamda yap›lamaz.
12 Eylül Anayasas› referandumu
bunun en bariz örne¤idir. Referanduma “hay›r” demek suç say›lm›ﬂ,
hay›r diyenler büyük bedeller ödemek zorunda kalm›ﬂt›r. Denilebilir
ki, 12 Eylül referandumu cunta koﬂullar›nda yap›lm›ﬂt›r. Ancak “sivil”
hükümetler zaman›nda yap›lan sonraki referandumlarda da halk›n özgür iradesinin ortaya ç›kt›¤› söylenemez. Esas aldatmaca da buradad›r. S›k s›k çeﬂitli konularda referandum yapan Avrupa’daki emper-

empoze eder.
Kitleler tekellerin empoze etti¤i
düﬂünceler etraf›nda “evet” ya da
“hay›r” noktas›nda saflaﬂt›r›l›r. Tart›ﬂmalar ancak tekellerin belirledi¤i
s›n›rlar içinde yap›l›r.
Geçen y›l, ‹sviçre’de “camilere
minare yap›ls›n m› yap›lmas›n
m›?” diye referandum yap›ld›. Birincisi, halklar›n inançlar› üzerine
referandum yap›lmas› demokratik
de¤ildir. Pekala bu durumda ›rkç›,
milliyetçi ﬂoven bir propagandayla
bir ülkede az›nl›kta olan bir halk›n
en temel haklar› referandum yoluyla “halk iradesi” denilerek ortadan
yok edilebilir. Nitekim ‹sviçre’de
cami minareleriyle ilgili yap›lan referandumla Avrupa’da yaﬂayan göçmen müslüman halklar›n inançlar›
hakk›nda karar verilmiﬂtir. Burada
halk›n özgür iradesi yoktur, tekellerin yönlendirdi¤i do¤rultuda tekellerin politikalar›n›n halka onaylat›lmas› vard›r. Burjuva demokrasilerinde oyun da budur.
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ço¤u da tekellerin yay›lmas›na izin
verdi¤i bilgilerdir. Nükleer santrallerin do¤a ve insan üzerindeki etkileri konusundaki bilgilerin ne kadar› gerçektir, ne kadar› gizlenmiﬂtir?
Bunu halklar bilemiyor, çünkü bu
araﬂt›rmalar› yapan ve bilgiye sahip
olan, emperyalist ve yeni-sömürge
devletler ve tekellerdir.. Durum
buyken, “nükleer santrallere evet
mi hay›r m›?” diye yap›lan bir referandum ne kadar demokratik olabilir?
Diyelim ki, anayasa de¤iﬂikli¤i
gibi sosyal, siyasal alanlarda böyle
bir bilgi gizlenmesi sözkonusu de¤lidir. Ama yine bir “k›s›tlama” vard›r. Çünkü bu kez de hemen tüm iletiﬂim araçlar› üzerindeki bir tekel,
mutlak bir hakimiyet söz konusudur. Halktan yana güçler, devrimci
güçler, düﬂüncelerinin özgürce propagandas›n› yapabilecekleri imkanlardan yoksundur. Bunu karﬂ›l›k,
iletiﬂim araçlar›n›n ezici ço¤unlu¤una sahip olan burjuvazi, kendi düﬂüncelerini en geniﬂ ﬂekilde yayar,

Referandumlarda t ekellerin, i ktidarlar›n a leyhine
hiç k arar ç›kmaz m›?

25 Temmuz
2010

Ç›kabilir elbette. Nitekim baz›
konularda tekellerin aleyhine kararlar›n ç›kt›¤› da olmuﬂtur. Bu da zaten burjuvazi aç›s›ndan demokrasicilik oyununun katlan›lmas› gereken sonuçlar›d›r. Nas›l ki burjuva
demokrasilerinde veya sömürge tipi
faﬂizmlerde istisnai de olsa seçimler
zaman zaman tekellerin istedikleri
sonucu tam olarak vermeyebiliyorsa, bu, referandumlar için de geçerli bir ihtimaldir. Bu ihtimalin varl›¤›
referandumlar›n burjuva demokrasilerinde demokratik bir yol oldu¤unu, halk›n iradesinin ifadesi oldu¤unu göstermez.
Referandumlar burjuva demokrasisi ve sömürge tipi faﬂizmlerde
referandumdan ç›kan sonuçlardan
ba¤›ms›z olarak halk›n ç›kar›na de¤il, tekellerin düzenine hizmet eder.
Bunun için referandum aldatmacad›r. AKP’nin 12 Eylül’de referanduma sundu¤u anayasa de¤iﬂiklik

25

Yürüyüﬂte

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

paketinde ise katmerli bir aldatmaca
vard›r.
Aldatma içinde aldatma diye de
tarif edebiliriz bunu. AKP iktidar›n›n, esas olarak kendi iktidar›n›
güçlendirmek için gündeme getirdi¤i, “toplumsal taban›n›” geniﬂletmek için tekellerin ve çeﬂitli kesimlerin baz› taleplerini de içine koydu¤u Anayasa de¤iﬂiklik paketi, sanki
12 Eylül Anayasas›’n›n de¤iﬂtirilmesi gibi sunuluyor. Sanki 12 Eylül’den hesap sorulacakm›ﬂ gibi sunuluyor. AKP iktidar› tam bir riyakarl›k içinde yalan söylüyor. Halk›n
12 Eylül Anayasas›’na karﬂ› olan birikmiﬂ tepkisini, öfkesini, ma¤duriyetini istismar ediyor.
Halk kitleleri 12 Eylül referandumunda iç içe geçmiﬂ iki büyük aldatmacayla karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu
noktada referandumda oylanan
maddelerin tek tek ne söyledi¤inin
hiçbir önemi yoktur.
12 Eylül’de yap›lacak referandumda halk›n iradesi ortaya ç›kmayacakt›r. Halk›n söz ve karar hakk›
olmayacakt›r. Yap›lacak referandumla tekellerin ihtiyaçlar› ve
AKP’nin kendi iktidar›n› güçlendirmek için ald›¤› kararlar HALKA
ONAYLATTIRILMAYA çal›ﬂ›lacakt›r.

Referandumlar›n h alk›n
iradesinin t am b ir ifadesi
olmas›, ancak sosyalizmde
mümkündür
Çünkü halka özgürce tart›ﬂabildi¤i olanaklar ancak ve ancak sosyalizmde sa¤lan›r. Kapitalist sistemle sosyalizmin halka bak›ﬂ aç›s›
farkl›d›r. Kapitalizmde referandum
tekellerin talebi ve ç›karlar› do¤rultusunda yap›l›r. Onun için referandum halka sorulmaz.
Sosyalizmde ise referandum karar› halk›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda al›n›r. Referandum karar› al›nmadan önce referandumu yap›lacak
konu halk›n tüm kesimlerinde, konuyla ilgili bütün ihtimallarin özgürce tart›ﬂ›labildi¤i olanak yarat›l›r. Halk tek tek evlere sokaklara
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Tek Yol

Halk ve irade... ‹kisinin de bugünkü düzende bir anlam›, bir de¤eri yoktur.
Diyebiliriz ki, 1950’li y›llardan
“çok partili düzen”e geçiﬂten bu yana aradan geçen 60 y›lda halk ve
halk›n iradesinden çok s›k söz edilmesine karﬂ›n, halk›n iradesi hiç hesaba kat›lmam›ﬂt›r.
Düzen partileri için halk›n iradesi lafta bir deyimdir. Çünkü, b i r i ncisi; kurulu düzenin yasal, siyasal
düzeni içinde halk›n iradesinin bir
yeri yoktur.
‹kincisi; Çarp›k kapitalist düzen
halk›n iradesine ra¤men devam ettirilmektedir.
Halk›n iradesi diye adland›r›lan
seçim ya da referandum sonuçlar›,
çarp›k düzeni örten bir ﬂal olarak
kullan›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Halk›n iradesinin hesaba kat›ld›¤›, halk›n iradesinin yaﬂamda bir
anlam kazand›¤› örnekler yoktur.
Düzenin gerçek sahipleri en temel konularda her zaman kendi s›n›fsal ç›karlar›n›n gere¤ini yapm›ﬂlard›r.
Halk üzerindeki bask› alabildi¤ine art›r›l›rken halk iﬂsizli¤e, yoksullu¤a mahkum edilirken, burada halk›n iradesine baﬂvuran yoktur. Ama
ne zaman ki, kendi politikalar›n›,
kararlar›n› sand›k arac›l›¤›yla meﬂrulaﬂt›rma ihtiyac› duyuyorlar, o zaman halk iradesini hat›rl›yorlar. Ör-

ne¤in AKP iktidar› elindeki kozlar›
kullanarak, sürdürdü¤ü iktidar çat›ﬂmas›nda halk› yedeklemek için
halk›n iradesinden söz etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Referandum bir bak›ma bu mant›kla gündeme getirilmiﬂtir.
Halk bu düzende iradesini ancak
örgütlü mücadelesi ile kabul ettirebilir. Talepleri için örgütlenecek ve
bir güç olacakt›r. O nedenle örgütlenmek ve mücadele etmekten baﬂka bir seçenek yoktur.
Ancak as›l olarak halk›n iradesi
Sosyalizmin d›ﬂ›nda hiçbir sistemde
hakim olamaz.
Sosyalizm d›ﬂ›nda hepsi ka¤›t
üstünde ve göstermeliktir. Öylesine
göstermeliktir ki, halk›n iradesi diye adres gösterilen tek olgu belirli
periyodlarla yap›lan genel ve yerel
seçimler olmaktad›r.
Halk›n iradesinin as›l anlam kazand›¤› düzen sosyalizmdir. Çünkü
sosyalizm halk›n egemen oldu¤u
kendi düzenidir.
Sosyalizm, örgütlenmiﬂ emekçilerin, iﬂçilerin kendi düzenidir. Böyle bir düzenin her hücresinde ise zaten halk›n iradesinin belirleyicili¤i
vard›r.
Örne¤in sosyalizmde yeni bir
anayasa m› yap›lacak, bunu halk en
özgür, en demokratik biçimde yapacakt›r. Bugünkü düzen ile sosyalizmin fark› buradad›r. Sosyalizmde
halk›n iradesi yaﬂam›n bütününde
vard›r. Bugünkü düzende ise bu tümüyle göstermeliktir.

kadar inen, fabrikalardan atölyelerden köylere, beslenen gerçek ve özgür bir tart›ﬂma sürecinin sonucunda karar verir. Yap›lacak referandumun karar› halk›n tüm kesimlerinin
tart›ﬂmas› sonucunda al›n›r. Halk›n
görüﬂ ve önerileri al›narak yap›lacak bir referandum elbette halk›n
iradesinin aç›¤a ç›kmas› anlam›na
gelir. Kapitalist sistemde halka
böyle bir imkan tan›nmaz. Kapita-

lizmde alk›n referanduma kat›l›m›
d e m a g o j i d e n ibarettir. Sosyalist
sistemde ise halk, al›nacak karar›n
a s l i u n s u r u d u r. Nitekim bugüne
kadar dünyada haz›rlanm›ﬂ nicelik
ve nitelik olarak en geniﬂ en yayg›n
kat›l›ml› tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› referandum ve özel olarak da anayasa
süreçlerinin sosyalist iktidarlar alt›nda gerçekleﬂmesi tesadüf de¤ildir.

Halk iradesi

Gizlemeler, geçiﬂtirmeler b o ﬂ u n a :
ﬁerzan Kurt’u polis vurdu!

Halka s›k›lan her kurﬂunda,
akla ilk POL‹S gelmelidir!
M u ¤ l a’da 11 May›s gecesi bir
grup faﬂist, ilerici, devrimci ö¤rencilere sat›rlarla, b›çaklarla sald›rm›ﬂ, daha sonra da sald›r›y› polis tamamlam›ﬂt›.
Sald›r› s›ras›nda evlerine giden
ilerici 3 ö¤renciyi polis, "bu taraftan gidin güvenli¤inizi biz ald›k" diyerek faﬂistlerin pusu kurdu¤u tarafa do¤ru yönlendirerek pusuya düﬂürmeye çal›ﬂm›ﬂt›.
Faﬂist sald›r›n›n arkas›nda olan
polis daha sonra ilerici, yurtsever,
devrimci ö¤rencilere ateﬂ açarak
ﬁ e r z a n K u r t ’u a¤›r bir biçimde yaralam›ﬂt›.
Uzun süre komada kalan ﬁ e r z a n
K u r t , 19 May›s günü yaﬂam›n› yitirdi.
ﬁerzan
K u r t ’u
katleden
AKP’nin polisi ile ilgili olarak o dönem tek bir aç›klama yap›lmad›.
Hatta ﬁ e r z a n K u r t’un katledilmesi
belirsiz b›rak›lmaya çal›ﬂ›ld›.
AKP’nin polisi katletmiﬂ ama
üstünü örtmüﬂlerdi. Gencecik bir
ö¤renci polis kurﬂunu ile katledilmiﬂti; ama burjuvazinin bas›n›, sus-

pustu.
AKP’nin polisi, bas›n taraf›ndan
korunarak, katliamc›l›¤› gizlendi.
Yeri geldi¤inde, iﬂlerine geldiklerinde s›radan bir cinayet olay›n›
günlerce diline dolayan, canl› yay›nlarla programlar yapan medya
ﬁ e r z a n K u r t’un katledilmesini yok
saym›ﬂt›.

‹ddianame: “Göstericilerin
üzerine do¤ru, isabet
edecek ﬂekilde ateﬂ!..”
ﬁ e r z a n K u r t’u omuzundan vurarak katleden polis memuru hakk›nda müebbet hapis istemiyle dava
aç›ld›.
Mu¤la Cumhuriyet Savc›s› Ta r › k Tu n a taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, “tutuklu san›k polis memuru G.ﬁ’nin b i r p a s t a n e n i n g üvenlik kameras›n›n kay›tlar›na
g ö re g ö s t e r i c i l e r i n ü z e r i n e d o ¤ r u ,
i s a b e t e d e c e k ﬂ e k i l d e a t e ﬂ e d e re k
sol omuz arkas›ndan vurdu¤u”
saptanm›ﬂt›.
‹lerici, yurtsever, devrimci ö¤k›lmas›n› istedi. Polisler bu s›rada “Bize
iﬂimizi sen mi ö¤reteceksin” diyerek kendisine sald›rd›.
Araya kardeﬂinin girmesi üzerine di¤er polisler de kavgaya kar›ﬂ›p
iki kardeﬂi darp etti. Mehmet Elveren’in kafas›nda, yüzünde ve kula¤›nda derin darp izleri oluﬂurken iki
kardeﬂ Ümraniye Kâz›m Karabekir
Devlet Hastanesi’ne götürülerek rapor al›nd›. Ard›ndan iki kardeﬂ serbest b›rak›ld›. Ertesi gün Adli
T›p’tan darp raporu alan Mehmet
Elveren polisler hakk›nda ﬂikâyetçi
oldu.

Görme özürlüye polis daya¤›
Üsküdar Çengelköy’de seyyar
sat›c›l›k yapan görme engelli Mehmet Elveren, polislerce darp edildi.
15 Temmuz günü Çengelköy’de seyyar sat›c›l›k yapt›¤› s›rada polisler Mehmet Elveren ile
birlikte o s›rada yan›nda bulunan
kardeﬂi Ahmet Elveren’i Çengelköy Sabanc› Polis Merkezi Amirli¤i’ne götürdü.
Elveren, olay s›ras›nda ziyaretine gelen kardeﬂinin seyyar sat›c› olmad›¤›n› ve bu yüzden serbest b›ra-

ﬁ e r z a n K U RT

Ay d › n E R D E M

rencilerin üzerine önce sivil faﬂistleri sald›rtan, sonra da ateﬂ aç›p katleden AKP’nin polisiydi.
Polis sald›r›dan önce k›ﬂk›rt›c›l›k
yapm›ﬂ ve sonra da katletmiﬂtir.
AKP’nin polisinin katilli¤ine dair, belgelere, kamera kay›tlar›na, tan›klara ihtiyaç yoktur. AKP’nin polisi her f›rsatta halka karﬂ› silah kullanmaya devam ediyor.
Unutulmas›n ki, sadece 2007 y›l›nda Polis Vazife ve Selahiyetleri
Kanunu ç›kt›ktan sonra, 20’si karakollarda olmak üzere 83 kiﬂi polis
taraf›ndan katledildi.
O nedenle halka karﬂ› s›k›lan ilk
kurﬂunda akla hemen polis gelmelidir diyoruz.
Say›: 226

AKP’nin polisi önce
k a t l e d i y o r sonra k›l›f›n›
buluyorlar

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

6 Aral›k 2009 tarihinde D i y a rb a k › r’da bir eylemde Dicle Üniversitesi ö¤rencisi Ay d › n E r d e m polis
taraf›ndan baﬂ›ndan vurularak katledilmiﬂti.
AKP’nin polisini aklamaya çal›ﬂan Savc›l›k “Erdem’e kurﬂunu kalabal›k aras›ndaki, yüzünü poﬂuyla
gizleyen PKK'li s›kt›.” diyerek yalanlarla gerçekleri gizlemeye çal›ﬂm›ﬂt›.
Ayd›n Erdem’i AKP’nin polisi
katletmiﬂti. Savc›l›¤›n elinde bunun
tersini kan›tlayacak tek bir somut
belge, tek bir delil yoktu. Ama Savc›l›k için bunun çok fazla önemi
yoktu. Polisi aklamak için yalanda
mübaht›!
Dikkat çekici olan ﬂudur;
AKP’nin polisi bu tür sald›r›larda
özel olarak hedef gözetiyor ve öldürücü olacak ﬂekilde ateﬂ aç›yor.
Görülece¤i gibi sorun “üüç-beﬂ
kendini bilmezin” ya da “ üç-beﬂ
e¤itimsiz polisin” iﬂi de¤ildir.
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R ö p o r t a j : 4 0 . Y›l›nda Dev-Genç’lilerle

“Dev-Genç'li olmak, iddial› olmakt›r.
Kendini o okuldaki, o yurttaki tüm
gençli¤in temsilcisi olarak görmektir”
40 y›ll›k bir tarih...
Bedellerle yaz›lm›ﬂ,
onurla g ururla d olu
40 y›ll›k bir miras...

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

Dev-Gençliler bu y›l,
Dev-Genç’in 40. y›l›n›
kutlad›lar. 40 y›ll›k
onurlu b ir tarihin,
miras›n b ayra¤›n›
dalgaland›rman›n
sorumlulu¤uyla
hareket ettiler.
40. y›l›nda Dev-Gençlilerle,
Dev-Genç’in geride
kalan b ir y›l› üzerine
görüﬂtük...
***

Yürüyüﬂ: Bu y›l, Dev-Genç'in
40. y›l›yd›. Bugün Dev-Genç'in mücadele bayra¤›n› taﬂ›yan DevGençliler aç›s›ndan 40. y›l nas›l
geçti? Bu seneye yay›lan çal›ﬂmalar›n›z›, mücadelelerinizi özetleyebilir misiniz?
Bu y›l›n, Dev-Genç’in
40. y›l›na yak›ﬂ›r bir y›l oldu¤unu düﬂünüyoruz. Y›l
daha tamamlanmad› ama bu
7 ayl›k süre içinde bile yaﬂad›klar›m›z› düﬂününce ne kadar çok ﬂey
yaﬂam›ﬂ›z diye düﬂünüyoruz.
Tarihimiz ilklerle dolu, 40 y›ld›r
adeta bir kar makinas› gibi, DevGenç’in tarihi yarat›lan ilklerle dolu. Bu tarihe bu y›l yeni ilkler ekle-
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dik.
Örne¤in, Edirne’de Dev-Gençliler’e linç sald›r›s›na karﬂ› yap›lan
direniﬂ. Bir ﬂehir bize yasak edilmiﬂti. Ki biz “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” diyorduk. Edirne kap›lar›nda 250’ye yak›n arkadaﬂ›m›z
6 gün boyunca direndik, bekledik.
Türkiye’nin pek çok ilinde de ayn›
anda eylemler baﬂlad›. “Edirne’ye
Girece¤iz Bu Vatan Bizim” diyorduk. Ve dedi¤imiz gibi girdik. Sorun yaln›z Edirne’ye girme sorunu
de¤ildi çünkü. Ba¤›ms›zl›¤› savunma hakk›m›z, en temel demokratik
haklar›m›z, direnme hakk›m›z linç
kültürü ile bo¤ulmak isteniyordu.
E¤er biz Edirne kap›lar›nda 6 gün
beklemeyip geri dönseydik, sonras›nda pek çok yerde bu linç güruhlar› karﬂ›m›za ç›kar›lacakt›. Ve girdik Edirne’ye, 30 arkadaﬂ›m›z ölümü göze alarak girdi. Bu çok büyük
bir kararl›l›k.
Akl›ma teker teker yapt›klar›m›z
geliyor.
Bu y›l ki faaliyetlerimizden birisi ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle yap›lan kampanyayd›. Ve ‹ncirlik yürüyüﬂümüz.
Amerika’n›n Ortado¤u’daki zulüm karargah› olan bu üssü hedef
gösterdik. “Van Minüt” diye ﬂov
yapmaya, halklar› kand›rmaya çal›ﬂan AKP’nin gerçek yüzünü anlatt›k. ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için 318 bin imza toplad›k. ‹mzalar›
Meclise teslim ederken görevli memur ﬂaﬂk›nl›¤›n› gizleyememiﬂ, “bu
kadar imzay› nas›l toplad›n›z ilk defa bu kadar›n› görüyorum” demiﬂti.
Eyüp Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n Birli¤i
Sempozyumu’na kat›ld›k. Ki Dev-

Genç’in mayas›nda a n t i - e m p e r y a l i s t mü c a de l e v a rd › r.
Bu seneki faaliyetlerimiz içinde
baﬂka bir ilk de K›z›ldere’ye gidiﬂimizdi. Dev-Genç’in önderi Mahir
Çayanlar’›n Türkiye devriminin
manifestosunu yazd›klar›, “Biz Buraya Dönmeye De¤il Ölmeye Geldik” dedikleri yerdi K›z›ldere.
40 y›l önce oldu¤u gibi bu kez
de orada olmak bedel ödemeyi önümüze getirecekti. ﬁu an Ankara’da
tutuklanan arkadaﬂlar›m›z ve
TAYAD’l› Aileler Mahir Çayanlar’›
and›klar› için tutukland›lar.
40 y›ll›k onurlu tarihimize yazd›¤›m›z ilklerden birisi de 17 May›s’ta baﬂlayan Ankara yürüyüﬂüydü. ‹stanbul’dan Ankara’ya tam 14
gün süren bir yürüyüﬂ yapt›k. 14
gün boyunca ad›m ad›m yürüyerek

Dev-Genç'lilik, kendini
akademik t alepler ile
s›n›rlamamakt›r. ‹nançl›,
coﬂkulu, at›lgan, militan
inisiyatif sahibi olan bir
ﬂekilleniﬂtir. Tek baﬂ›nayken o kullarda ö rgütlenebilmektir. O kullarda
faﬂist s ald›r›lara k arﬂ›
cüretle d urabilmektir.
Sadece “bana sal d›r› rlarsa
kendimi savunurum” gibi
pasif b ir anlay›ﬂ de¤il,
faﬂistleri olduklar› yerlerden atmay› hedefleyen,
aktif b ir mücadele
anlay›ﬂ›na s ahip o lmakt›r.

rak›p sindi¤i, mültecili¤i seçti¤i 12
Eylül cuntas› döneminde de DevGençliler mücadelede duraksamam›ﬂlard›r.
Dev-Genç'li olmak, iddial› olmakt›r. Kendini o okuldaki, o yurttaki tüm gençli¤in temsilcisi olarak
görmektir. O iddia ve güvene sahip
olmakt›r.
Dev-Genç gelene¤ini taﬂ›mak da
tüm bunlar› hayata geçirebilmektir.

2 2 Ka s›m 20 1 0 , A d a n a
paras›z e¤itim talebimizi dile getirdik. Paras›z e¤itim için toplad›¤›m›z imzalar›m›z› meclise verdik.
“Kimseyi yürütmezler” dediler K›z›lay’dan. Biz Baﬂbakanl›k ve Kuvvet Komutanl›klar›n›n önünden geçerek TBMM’ye yürüdük. Elbette
bunu coplar›n, gazlar›n, k›zg›n s›ca¤›n alt›nda gece gündüz direnerek
kazand›k. ﬁunu bir kez daha anlad›k: Ancak direnirsek kazan›r›z.
Bir ilk de¤ildi Dev-Genç Kültür
ﬁenli¤i, ama en son 1980 y›l›nda
yap›lm›ﬂt›. Cunta nedeniyle bir daha yap›lamam›ﬂt›. Bu y›l bir kez daha bu gelene¤i yeﬂerttik. Sadece
Anadolu illerinden de¤il yurtd›ﬂ›ndan da konuklar›m›z oldu bu ﬂenlikte. Filistin’den, Honduras’tan, Avrupa’dan. Tüm bu yapt›klar›m›z›n
karﬂ›l›¤›nda Mahir Çayan’›n dedi¤i
gibi bütün oklar üzerimize ya¤makta gecikmedi.
40. y›l içerisinde 2 5 a r k a d a ﬂ › m› z› tut sa k verdik. 6’s› ç›kt› 19’u
hala tutuklu.
40. y›l daha bitmedi. Bu sayfaya
daha nice ilk ve direniﬂ ekleyece¤iz.

Yürüyüﬂ: Devrimci Gençlik gelene¤ini taﬂ›mak ne demektir sizce?
Bu gelene¤i taﬂ›ma iddias›n›n pratikteki karﬂ›l›¤› ne olmal›?
Dev-Genç deyince akl›m›za cüretli, militan olmak,
gençlik mücadelesini halk›n
ve ülkenin sorunlar›ndan
ayr› ele almamak gelir.
Halkla iç içe olmakt›r Dev-Gençlilik. Kendini akademik talepler ile
s›n›rlamamakt›r. ‹nançl›, coﬂkulu,

at›lgan, militan inisiyatif sahibi olan
bir ﬂekilleniﬂtir. Te k b a ﬂ › n a y k e n
okullarda
ö r g ü t l e n e b i l m e k t i r.
Okullarda faﬂist sald›r›lara karﬂ› cüretle durabilmektir. Sadece “ b a n a
sald›r›rlarsa kendimi savunurum”
gibi pasif bir anlay›ﬂ de¤il, faﬂistleri
olduklar› yerlerden atmay› hedefleyen, aktif bir mücadele anlay›ﬂ›na
sahip olmakt›r. Nitekim 70'li y›llarda okullarda faﬂist iﬂgalleri k›ranlar
sadece Dev-Gençliler olmuﬂtur.
Bu ülkede faﬂizm vard›r. Mücadele etmek, bedeller ödemeyi göze
almay› gerektirir. Dev-Gençliler
hiçbir zaman bedel ödemekten kaç›nmad›lar. Dev-Genç, bu 40 y›ll›k
ﬂanl› tarihi bedeller ödeyerek yazm›ﬂt›r. As›l olarak bu tarihi yazanlar, bu mücadeleye can veren kavgada ölümsüzleﬂen ﬂehitlerimizdir.
Dev-Gençli olmak kaçmamak, uzlaﬂmamak, mücadeleyi her koﬂulda
sürdürmektir. Solun mücadeleyi b›-

Bu ülkede faﬂizm
vard›r. Mücadele etmek
bedeller ödemeyi göze
almay› gerektirir. DevGençliler hiçbir zaman
bedel ödemekten
kaç›nmad›lar. Dev-Genç,
bu 40 y›ll›k ﬂanl› tarihi
bedeller ödeyerek
yazm›ﬂt›r. As›l olarak bu
tarihi y azanlar,
bu mücadeleye can veren
kavgada ölümsüzleﬂen
ﬂehitlerimizdir.

Yürüyüﬂ: ﬁu an Dev-Gençliler’in, Gençlik Federasyonu'nun kaç
tutsa¤› var?
Bu sene 25 arkadaﬂ›m›z tutukland›. Alt› arkadaﬂ›m›z daha sonra tahliye oldu. ﬁu anda 19 arkadaﬂ›m›z hala tutsak. Hepsinin tutuklanma gerekçesi çok komik denecek kadar basit ﬂeyler. Arkadaﬂlar›m›z›n serbest b›rak›lmas›
için kampanyalar örgütlüyoruz öncelikle. Onlara mektup ve kart yazarak dayan›ﬂmay› sa¤l›yoruz. ‹çeride
onlar› yaln›z b›rakmamaya çal›ﬂ›yoruz. Kitap ve elbise gibi ihtiyaçlar›n› karﬂ›l›yoruz.

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

Yürüyüﬂ: Sahiplenme deyince,
son olarak gözalt›na al›nan devrimci gençlerin sahiplenilmesi son derece güçlüydü. ﬁubenin önünde onlar› karanfillerle pankartlarla karﬂ›lad›n›z; bu örnek olacak, meﬂrulu¤u büyütecek bir tav›rd›. DevGenç'in tutsaklar› sahiplenme anlay›ﬂ›n› bize anlat›r m›s›n›z...
Ne Dev-Genç bizim
için yaln›zca bir isim, ne
de 40 y›l bizim için yaln›zca bir rakamd›r. DevGenç bizim için cüretin
ad›d›r, 40 y›l da kesintisizli¤in ifadesidir. Bu 40 y›l içerisinde birçok
ﬂeyi göze alarak bedel ödedik. Ve
bugün bu bedeli tutsaklar›m›z ödüyor. Bu yüzden de onlar bizim için
de¤erlidir. Çünkü onlar ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›, e¤itimin herkes için
eﬂit ve hak olmas›, yozlaﬂmaya kar-
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ﬂ› kendi kültürümüzü yaﬂatmak ve
devrimci geleneklerimizi devam ettirmek için tutsak düﬂtüler ve bu bedeli ödüyorlar. Bu yüzden de onlara
sahip ç›k›yoruz. Tutsak DevGençliler bizim onurumuzdur.

Yürüyüﬂ: Polis Gençlik Federasyonu'nun mücadelesini ve örgütlenmesini engellemek için kesintisiz
bir çaba içinde. Bunlar›n bir parças› da linç sald›r›lar›.. Erzincan'da
yaﬂad›n›z bunu, Edirne'de yaﬂad›n›z... Ne diyorsunuz bu sald›r›lara?

Say›: 226

Evet, belirtti¤iniz gibi
mücadelemizi ve örgütlenmemizi engellemek için
elinden geleni yap›yor polis.
Kimi zaman linç sald›r›lar›na baﬂvuruyor, kimi zaman gözalt›na al›yor, iﬂkence yap›yor ve tutukluyor. Kimi zaman da takip ediyor, kaç›r›yor, korku salmak istiyor.
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Yürüyüﬂ: Polisin yöntemlerinden biri de do¤rudan ailelerinize
yönelmek. Buna karﬂ› siz neler yap›yorsunuz?
Özellikle bu y›l daha çok
baﬂvurdu¤u yöntem ailele rimizi bize karﬂ› k›ﬂk›rtm a k . Evlerimize telefon
aç›yor, hatta kimi zaman pervas›zca
emniyete kadar ça¤›r›p “o¤lun- k›z›n teröristlerle arkadaﬂl›k yap›yor”
diyor. “Dikkat et” diyor. “Uzak tut
çocu¤unu onlardan” diyor. Ve üstü
kapal› tehditle ailelerimizi duygusal
olarak etkileyip bize karﬂ› yönlendiriyor. Elbette polisin bu yöntemi de
bizim mücadelemizi engelleyemiyor. Çünkü bizler Dev-Gençliler
olarak hiçbir ﬂekilde y›lmad›¤›m›z
gibi polisin bu sald›r›s› karﬂ›s›nda
da y›lm›yor ve tek tek ailelerimizi
dolaﬂarak kim oldu¤umuzu, amac›m›z›, paras›z e¤itim istedi¤imizi,
herkesin okuyabilme hakk› olmas›n› istedi¤imizi, demokratik bir
üniversite ve lise istedi¤imizi,
düzenin yoz kültürüne karﬂ› ken-
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1 Haziran 2010, A n k a r a T B M M Ö n ü
di kültürümüzü yaﬂatmak istedi¤imizi anlat›yoruz.

Yürüyüﬂ: Bir yanda gençli¤in
böylesine militan ve diﬂe diﬂ bir mücadelesi varken, bir yanda da yumurta f›rlatma gibi eylem biçimlerinin öne ç›kar›ld›¤›n› görüyoruz.
Bunlar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu tür eylemler salt
protestoculuk yapmak
için yap›lan eylemlerdir.
Ve ciddiyetsiz eylem tarz›d›r. Bu tür eylemler, yapmak istedi¤in protestonun tamam›yla içini
boﬂaltan, hiçbir anlam yüklemeyen,
sadece protesto etmek için yap›lan
eylemlerdir.
Dev-Genç tarihine bakt›¤›m›zda
bu tarz eylemlere rastlayamazs›n›z.
Bu eylem tarz› bedel ödemekten
kaç›ﬂ›n göstergesi olan bir eylem
tarz›d›r. Oysa Dev-Gençliler 40 y›l›n hiçbir kesintinde bedel ödemekten kaç›nmad›lar. 40 y›ll›k ﬂanl› tarihimizi bedel ödeyerek yazd›k.
Bundan sonra da hiçbir bedelden
kaç›nmayaca¤›z. Geleneklerimize
sahip ç›karak ayn› eylem çizgimizi
sürdürmeye devam edece¤iz. Aram›zdaki fark budur.

Y ürü yüﬂ : Farkl› ülkelerden
gençli¤in kat›ld›¤› bir kurultay ve
ﬂenlik gerçekleﬂtirdiniz. Ciddi bir
kat›l›m oldu... Sonucu nas›l de¤erlendirdiniz? Kurultay sonuç bildirgesinin en çarp›c› bölümlerini aktarabilir misiniz?
Bu sene düzenledi¤i-

miz kurultay yurtd›ﬂ›ndan da çeﬂitli
ülke gençli¤inin ciddi bir kat›l›m›n
olmas› yan›yla bir ilkti diyebiliriz.
Bizim içinde önemli bir deneyim
oldu. Yozlaﬂman›n bu kadar boyutlu
oldu¤u ve e¤itimin k›r›nt›lar›n›n dahi söz konusu olmad›¤› ülkemizde
bunlar› gerekli gördük ve bunda da
yan›lmad›k.
Örgütlenmemiz önündeki en
önemli engellerden biri yozlaﬂmad›r. Yozlaﬂman›n amac› halk›n, topluluklar›n bireylere bölünüp parçalanmas›, yaln›z, çaresiz, güçsüz insanlar haline getirilmesidir. Toplulu¤u de¤il yaln›zca kendini düﬂünen
bireyci, bencil insanlar oluﬂturmak
yozlaﬂman›n hedefidir.
Yozlaﬂmay› engellemenin yolu;
bizleri yozlaﬂt›rmaya çal›ﬂanlara
karﬂ› mücadeleden ve bizi uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂt›klar› halk kültürüne
daha fazla sar›lmaktan geçiyor.
Yapabilece¤imiz çok ﬂey var.
Yeter ki biraraya gelelim. Emperyalist kültürün istedi¤i bireyler yerine
örgütlü insanlar olal›m.

Yürüyüﬂ: Gelecek seneki program›n›z ve hedefleriniz nelerdir?
Gelecek sene de mücadelemizi kald›¤›m›z yerden devam ettirece¤iz.
Hedefimiz tüm gençli¤i
Dev-Genç ruhuyla mücadeleye katmak olacakt›r. Paras›z
e¤itim talebimizi yine sürdürece¤iz.
Dev-Genç kültür ﬂenli¤ini geleneksel hale getirece¤iz ve kurultaylar
örgütleyece¤iz. Yeni bir mücadele
y›l›nda örgütlülü¤ümüze güç katarak daha da büyüyece¤iz.

Devrim ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL

kültürel boyutu
vard›r. Burjuvazi,
esas olarak kitleleri gerçek anlamda
sosyal, kültürel faaliyetlerin d›ﬂ›nda
b›rakm›ﬂt›r, ancak
bu onlar› bu alanda yönlendirmedi¤i anlam›na gelmez. Tam tersine burjuvazi hayat›n
boﬂluk kald›rmayaca¤›n› bilir ve bu
yan›yla da kitleleri çarp›k bir sosyal,
kültürel ﬂekillenme içine çeker.
Hayat›n bu alan›nda neler var?
Hemen akla gelen örnekleri s›ralarsak, spor var, özel olarak da futbol
var, festivaller var, müzik var, sinemalar, diziler var, tiyatro var...

Ders: Kültürel

Faaliyetler
Sevgili arkadaﬂlar merhaba. Devrimci Okul’da bu haftaki dersimizin
konusu kültürel faaliyetler.
Sistem 24 saat binbir türlü araç
kullanarak yozlaﬂt›rma politikalar›n›
halka yay›yor. Benim istedi¤im gibi
düﬂüneceksin, benim istedi¤im müzikleri dinleyeceksin diyor, benim
istedi¤im ﬂeyleri tüketeceksin, benim dedi¤im biçimde e¤leneceksin diyor. Benim
dedi¤im ﬂekilde futbol taraftar› olacak, benim önüme koydu¤um sanatla ve
sanatç›yla yetineceksin...
Sonuçta
burjuvazi
kendi yoz kültürünü yay›yor. Bu kültür ise, mücadelenin ve örgütlenmenin
önündeki en büyük engellerden biridir. Burjuvazinin yoz kültürünün karﬂ›s›na halk›n
kültürünü, devrimci kültürümüzü ç›karaca¤›z. Müzikten tiyatroya, sinemadan halk oyunlar›na kadar her
alanda kendi alternatiflerimizi geliﬂtirece¤iz. Burjuvazi futbolla, insanlar›n beynini uyuﬂturuyor mu, biz
sporu gençlerimizin, dostlu¤unu,
birli¤ini pekiﬂtiren bir tarzda ele alaca¤›z. Müzi¤i, tiyatroyu, sinemay›,
halk oyunlar›n› halk›n örgütlenmesi
ve bilinçlenmesi için devrimci bir
anlay›ﬂla ele alaca¤›z.
Mücadelenin klasik olarak üç
cephesini sayar›z: 1) Politik mücadele, 2) Ekonomik demokratik mücadele, 3) ‹deolojik mücadele.
Kültür cephesindeki mücadele,
bu kategori içinde say›lmaz ancak
kendi baﬂ›na hiç kuﬂku yok ki,
önemli bir mücadele cephesidir. Bu
üç cephedeki mücadeleyi de içeren
önemli bir aland›r.
Toplumsal yaﬂam›n ekonomik, siyasal yan›n›n yan›s›ra bir de sosyal

lendirdi¤i bir bireyin bütün bu konulardaki – zevklerimiz, sevdiklerimiz,
giyim kuﬂam›m›z, yeme içmemiz,
oturup kalkmam›z, dinlediklerimiz,
seyrettiklerimiz, okuduklar›m›z, dilimiz, ilgilendiklerimiz...– kültürüyle, devrimin, devrimci hareketin
e¤itti¤i, yetiﬂtirdi¤i, ﬂekillendirdi¤i
insan›n kültürü birbirinden tamamen
farkl› olmal›d›r.
Elbette bu kesin fark› yaratmak,
baﬂka bir deyiﬂle, insanlar üzerinde
alternatif bir kültürü egemen k›lmak,
o kadar kolay bir iﬂ de¤ildir. Uzun
bir savaﬂ gerektirir.
Kültürel faaliyetler esasen bu savaﬂ›n bir parças›d›r.
belli bir
Kültür dedi¤imiz ﬂey, “b
toplumun veya toplumsal kesimin
bilim, sanat, ahlak, e¤i tim alan›ndaki ürün ve
birikimlerinin, duygu,
d ü ﬂ ü n c e , k u r a l l a r ve de ¤ e r l e r i n i n t o p l a m › ”d›r.
Demek ki, biz asl›nda
kültürel faaliyetlerimizle,
ahlak›yla, düﬂünceleriyle,
duygular›yla, de¤erleriyle,
kurallar›yla yeni bir insan
b i ç i m l e n d i r i y o r u z demektir. Futbol turnuvas›nda da, müzik festivalinde de, bir tiyatro çal›ﬂmas›nda da amac›m›z budur.

Kültür alan›n›
düzene terk
etmeyece¤iz!
Buna karﬂ›l›k, örgütledi¤imiz
tüm sosyal, kültürel faaliyetlerde, bu
alandaki tüm çal›ﬂmalar›m›zda alternatif oldu¤umuz bilinciyle hareket
etmeliyiz. Festivalimiz de, futbol
turnuvam›z da, müziklerimiz de, tiyatromuz da farkl› olmal› ve bir alternatifi temsil etmeli..

 Kültürel faaliyet nedir?
Burada hemen ﬂunu vurgulamal›y›z ki, kültürel faaliyetler, sadece s›ralananlarla s›n›rland›r›lamaz. Kültür, bu tür etkinliklerin ötesinde h ayat›n ve insan›n yeniden ﬂekillen d i r i l m e s i d i r. Bu yan›yla da geniﬂ bir
kavramd›r. Zevklerimiz, sevdiklerimiz, giyimimiz kuﬂam›m›z, yememiz içmemiz, oturup kalkmam›z,
dinlediklerimiz, seyrettiklerimiz,
okuduklar›m›z, okumad›klar›m›z,
dilimiz, ilgilendiklerimiz, herﬂey
ama herﬂey, bir yaﬂam anlay›ﬂ› ve
tarz› oluﬂturur. Burjuvazinin ﬂekil-
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 Kültür, sanat, ba¤›ms›z,
tarafs›z olabilir mi?
‹nsan›n günlük yaﬂamdaki her
davran›ﬂ›, biz fark›nda olal›m veya
olmayal›m, ad›n› koyal›m veya koymayal›m, belli bir kültürün, belli de¤erler bütününün ifadesidir.
O kültür ya burjuva kültürdür ya
halk›n kültürüdür. Pratikte bu her zaman böyle ç›plak görülmeyebilir.
Çünkü bir yan›yla halk›n içinde olan
ama kafas›nda, yaﬂam›nda burjuvazinin kültürel kuﬂatmas› alt›nda olan
toplumsal kesimlerde, ç a r p › k b i r
k ü l t ü r ortaya ç›kar. Bu, bir yan›
halk, bir yan› burjuva olan, çarp›k,
melez bir kültürdür. Bu melez, çarp›k kültürde, halk›n ahlak›yla burjuvazinin ahlaks›zl›¤›, halk›n dayan›ﬂmac›l›¤›yla burjuvazinin bencilli¤i
içiçe geçer ço¤unlukla.
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Bir futbol turnuvasına veya semtimizde
gerçekleştireceğimiz bir konsere,
sergileyeceğimiz bir tiyatroya, oynattığımız
bir filme “az kişi”nin katılması diye
bir sorun olmamalıdır.

leri vard›r, olacakt›r.
Biz iﬂte gerek ideolojik
mücadelemizle, gerekse
Top oynamak, sinede kültürel faaliyetlerimaya gitmek, piknik
mizle bu çarp›kl›¤a, bu
yapmak, konserlere gitBu noktada içine düşülen en büyük
melez kültüre müdahale
mek, bunlar›n ilk akla
yanlışlardan biri, salt çağrılarla yetinmektir.
edip orada burjuvaziye ait
gelenidir. Bunlara yönelDüzenlediğimiz faaliyet ne kadar çekici
olan ne varsa, onlar› sömeyen genç veya yaﬂl›
olursa olsun, çağrılarla, duyurularla
küp atmal›y›z.
insanlar›m›z›n bir bölüyetinmeyip, mutlaka kişiden kişiye
mü de kahvehaneye giBir tan›m yaparsak,
der. Bu da yayg›n bir duas›l olarak mevcut topilişkilerle katılımı somutlamalıyız.
rumdur.
lumda üç kültür vard›r:
Burjuva kültür, halk›n
Bu noktada yoksul
kültürü, devrimci kültür.
halk için mesela beledi¤i bilinir. Birçok ülkede faﬂizmin kitBunlar›n aras›ndaki melez kültürler,
yelerin düzenledi¤i festivaller, o fesleleri yönetmesinin, uyutmas›n›n arasonuçta birinin damgas›n› taﬂ›rlar.
tival kapsam›nda yap›lan konserler,
c› olagelmiﬂtir ne yaz›k ki. ‹lla böyle
tiyatrolar, halk›n geniﬂ bir kesiminin
Bunlardan üçüncüsü, ülkemiz
mi olmak zorundad›r? Hay›r. Tart›ﬂt›gidebildi¤i tek “kültürel” faaliyetleraç›s›ndan henüz oluﬂum halindedir
¤›m›z konu, zaten bunun böyle olmadir. Fakat bilinen gerçektir ki onlar›n
ve bizim örgütleyece¤imiz her külmas› için yapacaklar›m›z üzerinedir.
büyük ço¤unlu¤u da sanat›n en yoz
türel faaliyet de bunu hizmet eder.
‹kincisi, futbolcu illa “ne sa¤c› ne
kesiminin sergilendi¤i yerlerdir.
solu” mu olmak zorundad›r?
ﬁunu bilmeliyiz. ‹nsanlar, ger“ N e s a ¤ c ›y › m ne s ol c uy um
‹ﬂin bu yan›, sadece futbolcularla
çekten de bu tür faaliyetlere ihtiyaç
ilgili de¤ildir asl›nda, burjuvaziye
futbolcuyum futbolcu” kliﬂesi
duyuyorlar. Bu tür faaliyetleri gerkal›rsa, memur tarafs›z olmal›d›r, o
ne a nlat›r?
çekleﬂtirdi¤imiz yerde, e¤er kat›l›m
yüzden politikayla u¤raﬂmamal›d›r,
düﬂükse, sorun kesinlikle bizdedir.
ﬁunu unutmayaca¤›z;
ö¤renci okulunu bitirmeye ekmek
‹nsanlar kat›lmak istemiyor, bu faHer kültür, kültürü oluﬂturan her
sahibi olmaya bakmal›d›r, o yüzden
aliyet burada pek ra¤bet görmüyor
unsur, bir s›n›f›n damgas›n› taﬂ›r. S›politikayla u¤raﬂmamal›d›r (okulunu
gibi aç›klamalara baﬂvurmadan önce
n›flar üstü bir kültür yoktur. Ba¤›mbitirsin öyle politika yaps›n denir
mutlaka kendi çal›ﬂma tarz›m›z›
s›z, tarafs›z bir kültür yokur.
ama okulunu bitirdikten sonra da bu
gözden geçirmeliyiz.
kez baﬂka itirazlar devam eder), esKültürü oluﬂturan unsurlar› hat›rDuyurusu iyi yap›lm›ﬂ, çal›ﬂmas›
naf her kesime seslendi¤i içi politika
layal›m: bilim, sanat, ahlak, e¤itim
iyi yap›lm›ﬂ, b i re b i r çal›ﬂmayla, ev yapmamal›d›r, asker politika yapmaalan›ndaki ürün ve birikimleri...
den eve, kiﬂiden kiﬂiye çal›ﬂmayla
y›p asli görevine bakmal›d›r... Bu
duygular, düﬂünceler, kurallar ve deinsanlara ulaﬂm›ﬂsak, bir futbol turböyle gider.. Burjuvazi asl›nda poli¤erler... bunlar›n hiçbiri ba¤›ms›z tanuvas›na veya semtimizde gerçektika yapmay› bir tek “profesyonel”
rafs›z de¤ildir.
leﬂtirece¤imiz bir konsere, sergileburjuva politikac›lara ve parti yöneBunlar içinde en tarafs›z, en ideyece¤imiz bir tiyatroya, oynatt›¤›ticilerine hak görür...
olojisiz görünene bakal›m; futbola
m›z bir filme “aaz kiﬂi”nin kat›lmas›
Bu apolitikleﬂtirme dayatmas›,
bakal›m.
diye bir sorun olmamal›d›r.
spor alan›nda ve özel olarak da futFutbol öylesine ideolojisiz görüBu noktada içine düﬂülen en bübolda fazlas›yla karﬂ›l›k bulmuﬂtur.
nür, öylesine s›n›flar üstü ba¤›ms›z,
yük yanl›ﬂlardan biri, salt ça¤r›larla
Futbolun ve futbolcunun “polititarafs›z bir spormuﬂ gibi yans›t›lm›ﬂyetinmektir. Düzenledi¤imiz faaliyet
ka d›ﬂ›l›¤›”, “siyaset üstülü¤ü” kone kadar çekici olursa olsun, ça¤r›t›r ki, “ne sa¤c›y›m ne solcuyum futnusunda burjuvazi ikiyüzlüdür. Biz
larla, duyurularla yetinmeyip, mutlabolcuyum futbolcu” deyimi türetilaç›k söylüyoruz; futbol da, futbolcu
ka kiﬂiden kiﬂiye iliﬂkilerle kat›l›m›
miﬂtir buradan.
da
politikan›n
d›ﬂ›nda
de¤ildir.
Olsomutlamal›y›z.
‹ki soru soral›m burada: Bir: Futmas› da gerekmiyor. Tam tersine futDiyelim ki yoksul semtlerimizbol gerçekten s›n›flar üstü bir spor
bolcular da politik insanlar olmal›den birinde çocuklar için film oynadal› m›d›r? ‹ki: futbolcu olmak, ged›rlar. Futbolculuk niye politikaya,
t›yoruz. Ama e¤er mesela yüzbin nüçekten de sa¤c› ve solcu olmamak
politik bir kiﬂili¤e engel olsun?
fuslu semtte bu filmi izlemeye 5-10
anlam›na m› gelir?
kiﬂi geliyorsa, sorun elbette ki çoBirinci sorunun cevab›n› asl›nda
iyi biliyoruz. Kitleleri en çok etkileSosyal, kültürel faaliyetler cuklarda, ya da filmde de¤il, bizdedir.
yen, kitleleri yönlendirme imkan›n›
bir
ihtiyaç
m
›d›r?
en geniﬂ anlamda içinde taﬂ›yan bir
Bir ihtimal, biz ulaﬂamam›ﬂ›zd›r
spor dal› olarak futbol, hep politika‹nsanlar›n iﬂlerinin ve ailelerinin
çocuklar›m›za ve ailelerine.
n›n bir arac› olagelmiﬂtir. “3 F” örned›ﬂ›nda u¤raﬂlar›, iliﬂkileri, faaliyet-
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Yeni bir kültür, devrimci mücadelenin
içinden doğup gelişir. Bizim kültürel
faaliyetlerimiz de buradan beslenir ve

ﬂiirler, tiyatrolar ç›kar ortaAma ﬂu da ihtimal dahiburayı besler. Yani bu noktada karşılıklı
ya. Onlar›n sunuluﬂunda
lindedir; ilk baﬂta biz ulaﬂyeni tarzlar geliﬂtiririz.
t›¤›m›zda dahi, çok çeﬂitli
bir ilişki söz konusudur; devrimci
Burjuvazinin bu konudaki
kayg›lar, ﬂartlanm›ﬂl›klar,
mücadele, kültürel faaliyetlerimiz için
kal›plar›n›, statülerini, idek›ﬂk›rtmalar nedeniyle isteuygun ortam ve kadro yaratırken,
olojik çarp›kl›klar›n› k›r›p
di¤imiz kat›l›m› bulamayakültürel faaliyetler de sonuçları itibarıyla
atarken, yeni bir anlay›ﬂ›
biliriz de. O zaman ne yadevrimci mücadeleyi besler.
ad›m ad›m ﬂekillendiririz.
paca¤›z? Vaz m› geçece¤iz,
bu faaliyet demek ki burada
olmuyor mu diyece¤iz?
Halk›n a nlamakültürün hakim olaca¤› bir toplum
Hay›r. Gelmiyorlarsa biz gideceiçin mücadeleye çekmiﬂ oluruz.
mas› de¤il, bizim ne anlatt›¤›¤iz.Filmimizi, oyunumuzu, kütüphaMarksist-Leninist teori, kültürü
m›zd›r as›l sorun
nemizi, sinevizyonumuzu, konseribir “üst yap›” olarak tan›mlar. Bu anmizi, onlar›n ayaklar›na götürece¤iz.
Bizim kültürel faaliyetlerimiz aylamda da kültür dedi¤imiz olgu, alt
Onlar› gerekirse sokak sokak sergin› zamanda bizzat kültür sanat konuyap›ya göre belirlenir. Ama bu mutleyece¤iz. Her sokakta beﬂ on kiﬂi de
sunda da mevcut sanat anlay›ﬂ›na
lak bir belirleme de¤ildir. Toplumsal
izlese, sonuçta o semtte yüzlerce kikarﬂ›, devrimci, sosyalist bir anlay›yap›, s›n›fsal olarak ve s›n›flar›n ideﬂiye ulaﬂm›ﬂ, önyarg›lar›, kendi içine
ﬂ›n geliﬂtirilmesine hizmet etmelidir.
olojisi olarak burjuvazinin alternatikapanm›ﬂl›klar›, kayg›lar› y›km›ﬂ,
Ayd›n kesimlerin bir kliﬂesi varfini de içerdi¤i için, oluﬂum halinde,
aﬂm›ﬂ olaca¤›z. Bu iddia ve kararl›l›d›r.
“Bizim halk tiyatrodan anlatohum halinde de olsa, proletaryaya
¤› taﬂ›mal›y›z.
maz”
deyip ç›karlar iﬂin içinden.
ait bir kültürün ﬂu veya bu ölçüde
Do¤rudur,
bugün tiyatrolar›n izleyigeliﬂtirilmesi mümkündür. Devrimci
Biz neyi amaçl›yoruz bu
cileri
esas
olarak
küçük-burjuva, orkültür, devrimci kültürel faaliyetler
ta
burjuva
kesimlerdir.
Gerek devlet
iﬂte bu zeminde hayat bulur. Ve biz
kültürel faaliyetlerle?
ve
belediye
tiyatro
salonlar›n›,
gebu nedenle, düzenin kültürüne karﬂ›
‹nsanlar›, düzenin “kültür” diye
rekse de do¤rudan sanatç›lar›n kendi
mücadele ederken onun alternatifini
tarif etti¤i yozlaﬂma ortam›ndan çeiﬂlettikleri tiyatro salonlar›n› dolduyaratma do¤rultusundaki çal›ﬂmalakip almak istiyoruz.
ran bu kesimlerdir.
r›m›z› da bugünden gerçekleﬂtiririz.
Onlara yeni bir ideooljiyi, yeni
Bunu devrim sonras›na b›rakmay›z.
Yoksul halk yoktur orada. Ama
bir kültürü vermeye çal›ﬂ›yoruz.
“anlamad›¤›”
için de¤il, yoksulluYeni bir kültür, devrimci mücaOnlar› örgütemeye çal›ﬂ›yoruz.
¤undan dolay›d›r en baﬂta.
delenin içinden do¤up geliﬂir. Bizim
Bunlar›n hiçbiri birbirinin alterkültürel faaliyetlerimiz de buradan
‹kincisi, halk›n sergiledi¤i eseri
natif de¤ildir ve bunlarda gizlenip
beslenir ve buray› besler. Yani bu
“anlamad›¤›n›” düﬂünen sanatç›, assaklanacak bir yan yoktur.
noktada karﬂ›l›kl› bir iliﬂki söz konul›nda kendisine ﬂunu sormal›d›r; ben
sudur; devrimci mücadele, kültürel
Biz bu tür faaliyetlerimizde neleneyi nas›l anlat›yorum? Halk benim
faaliyetlerimiz için uygun ortam ve
ri göstermiﬂ olaca¤›z?
anlatt›¤›mdan ne anl›yor, benim ankadro yarat›rken, kültürel faaliyetler
lat›m›m› mulhtevas›yla biçimiyle ne
Herﬂeyin düzenin çizdi¤i s›n›rlar
de sonuçlar› itibar›yla devrimci mükadar kendi de¤erlerine yak›n bulud›ﬂ›nda gerçekleﬂebilece¤ini göstecadeleyi besler.
yor?
rece¤iz.
Kültürel
faaliyetlerimiz
çerçeveBiz de kültürel faaliyetlerimizde
Futbol, düzenin hakim k›ld›¤›
sinde, düzenin dayatt›¤›n›n d›ﬂ›nda
kültürün d›ﬂ›nda da oynanabilir, seybu sorudan hareket etmeliyiz.
yeni bir yaﬂam tarz›, düzenin okullaredilebilir. Düzenin çizdi¤i çerçevePanel sempozyum denilince, ilk
r›nda ö¤retilenin d›ﬂ›nda yeni bir dünin d›ﬂ›nda da sanatç› olunabilir...
akl›m›za
gelen, ça¤›raca¤›z kiﬂiler,
ﬂünüﬂ biçimi yarat›r›z.
Tiyatro, mevcut statülerin d›ﬂ›nsolun y›llard›r neredeyse baﬂka hiç
‹nsanlar›m›zda yeni duygular yada oynanabilir... Müzik, o statülerin
kimseyi düﬂünmeksizin ça¤›rd›¤›
rat›r›z...
Dizilerde gözyaﬂ› döküp,
d›ﬂ›nda yap›labilir... Festivaller, illa
isimler olmamal›d›r. Çünkü bunlar›n
gerçek hayattaki ac›lar, haks›zl›klar
y›llard›r belediyelerin yapt›¤› gibi
önemli bir kesiminin halka ne anlatkarﬂ›s›nda oral› olmayan insan›n yeolmak zorunda de¤ildir, baﬂka bit›¤›, halk›n onlar›n anlatt›klar›ndan
rine, hayat›n gerçeklerine vak›f, onçimler vard›r ve bulunabilir.
ne anlad›¤› tart›ﬂmal›d›r.
larla yat›p kalkan insanlar yarat›r›z.
Bütün bu faaliyetlerimizle, elbetKültür sanat alan›na, burjuvazi
Onlar› duyguland›ran, duyarl› hale
te bulundu¤umuz alanlarda, birimve küçük-burjuvazi taraf›ndan çizigetiren, üzen, sevindiren duygular,
lerde bütün olarak sosyalist kültürü
len s›n›rlar›n bizim aç›m›zdan bir
yeniden ﬂekillenir.
hakim k›lma iddias›nda olamay›z.
önemi yoktur. Bizim bu alanda
Kültürel faaliyetlerimiz içinde
Ama bir çok insan› sosyalist kültürle
amaçlar›m›z, hedeflerimiz var, bir,
yeni müzik ürünleri, yeni öyküler,
tan›ﬂt›rm›ﬂ, bir çok insan›, sosyalist
kültürel, sanatsal faaliyetlere halkç›,
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Bu faaliyetlerimizi 10-20 kişiyle değil,
yüzlerle, binlerle yapabilmeliyiz.
Derneklerimiz yetmemeli yarın.

devrimci bir içerik kazanç›lar›n ç›kar›laca¤›, o festid›rmak, iki, bu içerik aravalin temel ﬂiar›n›n ne olac›l›¤›yla, halk kitlelerine
ca¤›, o festivalde tekellerin
Esasında kültürel faaliyetler alanındaki
seslenmek, onlara ilerici,
sponsor yap›l›p yap›lmayapolitika da, herkesin politik iddiasından,
devrimci düﬂünceleri taﬂ›ca¤›, alkol sat›l›p sat›lmayahedeflerinden bağımsız değildir. Kültür
makt›r. Bu noktada “sanat
ca¤›... bütün bunlar, son dealanındaki politika, her alandaki genel
sanat içindir” diyen burjurece önemlidir ve herkes
politikanın bir parçası olarak şekillenir.
va anlay›ﬂlar› da, ne biçim
kendi politik konumuna, heve muhtevay›, estetik ve
deflerine göre bu konularda
sözü karﬂ› karﬂ›ya getiren,
bir yaklaﬂ›ma sahiptir. Mundeﬂlik, fedakarl›k, yi¤itlik, kahrabiçimi, esteti¤i mutlaklaﬂt›r›p muhzur Festivali’nden Evvel Temmuz
manl›k de¤erlerini geliﬂtirmeyi, o
tevay› yads›yan küçük burjuva anlaFestivali’ne, üniversitelerdeki alterde¤erleri ç›k›ﬂ noktas› yaparak onlay›ﬂlar› aﬂ›p geçmek durumunday›z.
natif ﬂenliklerden yoksul gecekondu
r› devrimci bir kültüre dönüﬂtürmeyi
Bu yanl›ﬂ ve çarp›k anlay›ﬂlar›n bize
semtlerindeki festivallere kadar,
hedefleyecektir.
yön vermesine izin veremeyiz. Bu
hepsinde bu konularda süregelen tarnoktada bizim festivallerimizi, müt›ﬂmalar, gerçekte sadece “kültürel”
Burjuvazi futbolu rekabet üzerizi¤imizi, ﬂenliklerimizi, piknikleribir tart›ﬂma olmay›p, hayat›n bütüne oturtmuﬂtur. Evet, futbolun do¤amizi, tiyatrolar›m›z›, filmlerimizi
nüne dair, ideolojiye dair tart›ﬂmas›nda bir yenme-yenilme vard›r, ama
onlar “kaba” bulabilirler, bize “yalard›r.
biz onu yine de arkadaﬂl›¤›n, dostlusakç›”, “ilkel”, “sloganc›” diyebilirDevrimciler, e¤lence konusunda
¤un, kardeﬂli¤in vesilesi yapabiliriz.
ler. Önemli olan, bizim kendi kültüda
yeni bir anlay›ﬂ geliﬂtirmek zoBurjuvazi sporun kardeﬂli¤inin
rel, sanatsal amaçlar›m›za ulaﬂ›p
rundad›rlar.
Halka, düzenin dayatt›¤›
sadece demagojisini yapar. Tam terulaﬂamad›¤›m›zd›r.
e¤lence anlay›ﬂ›na mahkum olmad›sine, sporu halklar› birbirine düﬂ¤›m›z› göstermeliyiz. Bugün e¤lence
manlaﬂt›racak bir araç haline getiren
denilince bir çok kesimde akla içki
Hedeflerimiz geniﬂ
bizzat burjuvazidir. Futbol tak›mlar›
içmek gelmektedir. “Hayat› e¤lenceve tarihlerindeki çeﬂitli kavgalar neolmal›d›r
li k›lmak” gibi bir ucube anlay›ﬂ,
deniyle Anadolu’da kaç ﬂehir halk›
burjuvazi taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ
Kültürel faaliyetlerimiz, halk›n
birbirine düﬂman edilmiﬂtir bir düﬂüve solun halktan kopuk bir kesimi
olumlu de¤erlerini, kültürünü korunün. Kaç ﬂehir halk› birbirinden sotaraf›ndan da kabul görmüﬂtür.
ma ve geliﬂtirmeyi hedeflemelidir. O
¤utulmuﬂtur. Bunlar, sporun oligarﬂi
kültür, giderek sosyalist kültürün bir
Bu yüzden reformistlerden anartaraf›ndan ne kadar alçakça kullan›lparças› haline dönüﬂecektir.
ﬂistlere kadar çeﬂitli kesimlerde art›k
d›¤›n›n kan›t›d›r.
mesela ASF (Avrupa Sosyal Formu)
Halk›n yüzy›llara uzanan en teSporu kardeﬂli¤in, dostlu¤un aramel de¤erlerinin baﬂ›nda, yard›mlaﬂgibi bir faaliyeti “hem e¤lenip hem
c› olarak yaln›z biz görürüz. Çünkü
mak, paylaﬂmak, dayan›ﬂmak, yard›siyaset yap›lacak” bir zemin olarak
halk›n kardeﬂli¤ini, dostlu¤unu, yalma muhtaç olan›n yard›m›na ulaﬂgörülebiliyor. Veya son derece
n›z biz istiyoruz.
mak gibi de¤erleri gelir. Bir çok különemli konularda yap›lan kimi patürel sosyal faaliyeti bu zemine oturnellerde, forumlarda “bira içilebilir”
tabiliriz.
diye duyuru yap›l›yor... Bu çarp›k
Kültürel faaliyet mücadekafa, “ﬂenlik gibi eylem” yap›yor ve
Halk›n kültürünün en zengin
lenin hizmetinde olmal›d›r
ﬂenlikten anlad›¤› da halk kültürünalanlar›ndan biri, onun türküleri, ﬂarTüm bu kültürel faaliyetleri, kitle
den ald›¤› de¤il, burjuvazinin ö¤retk›lar›, f›kralar›, manileri, deyiﬂleriçal›ﬂmas›n›n bir arac›, bir biçimi olati¤i biçimler oluyor.
dir... Ve onlar›n bir ço¤u, zulme karrak da görmeliyiz.
ﬂ›, adaletsizliklere, eﬂitsizliklere karBizim müzi¤imiz, tiyatromuz,
Herﬂey emekle, sab›rla ve planla
ﬂ› bir muhteva taﬂ›r. Halk›n kültürüfestivalimiz, turnuvam›z, uyutmayaörgütlenmelidir. Bu faaliyetlerimizi
nün bu yan›n›n sanat›m›zda yeterincak, oyalamayacak, gerçeklerden
10-20 kiﬂiyle de¤il, yüzlerle, binlerce ifadesini buldu¤u söylenemez.
uzaklaﬂt›rmayacak... Tersini yapale yapabilmeliyiz. Derneklerimiz
Bizim faaliyetlerimiz iﬂte bunu da
cakt›r. Spor yaparken uyand›racak,
yetmemeli yar›n.
sa¤lamay› hedeflemelidir.
e¤lendirirken haberdar edecek, ö¤retecek, düﬂündürecek, kültür içinde,
Esas›nda kültürel faaliyetler alaBir sokak tiyatrosu da çok ciddi
sanat›n içinde dostu¤u, birli¤i, karn›ndaki politika da, herkesin politik
ﬂekilde kitleleri toplayabilir, onlara
deﬂli¤i, kahramanl›¤›, fedakarl›¤›
iddias›ndan, hedeflerinden ba¤›ms›z
belli ﬂeyler verebilir.
büyütecek... Böyle olmal›d›r.
de¤ildir. Kültür alan›ndaki politika,
Her oyunumuz, her türkümüz,
her alandaki genel politikan›n bir
Sevgili okurlar›m›z, bu dersimizi
her festivalimiz, her turnuvam›z, her
parças› olarak ﬂekillenir.
konserimiz, her pikni¤imiz, sonuçta
de burda noktal›yoruz. haftaya göMesela bir festivale hangi sanathalk›n dostluk, vefa, sadakat, karrüﬂmek üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Halk Pikniği ve
Kitle Çalışması
“Mahallemizde birçok mahalleden farkl› olarak güzel bir piknik
alan›m›z var. Maalesef biz sahip
ç›kmad›¤›m›z için bugüne kadar son
durak orman› içki içip çevreye rahats›zl›k verenlerin, uyuﬂturucu kullananlar›n, baz› ahlâks›zlar›n mekan› olmuﬂtu adeta.
Halk Cepheli devrimcilerin koyduklar› baz› yasak ve uygulad›klar›
denetimler ile biraz olsun bunlar›n
önüne geçildi...”
Bu anlat›m, Gü ls uyu -Gü le ns u
H a k l a r Derne¤i üyesi devrimcilerin, Halk Pikni¤i’ne davet için da¤›tt›klar› bildiride geçiyordu. Evet,
bir piknik alan› da yeri geldi¤inde
mücadelenin bir parças›yd›.
25 Temmuz günü yapacaklar› “22.
G e l e n e k s e l Yo z l a ﬂ m a y a K a r ﬂ ›
H a l k P i kn i ¤i ” için çal›ﬂma yürüten
devrimciler, daha ilk günlerde; Gülsuyu Son Durak, Telsizler, Emek
Caddesi, Heykel, Mustafa Bakkal,
Fatma han›m, Esenkent bölgelerinde, Zümrütevler'de, 70 Evler’de
3000 adet bildiri da¤›t›p 1300 adet
afiﬂleme yap›p, 2 5 t a n e p a n k a r t
ast›lar.
Heykel Meydan›’nda halk pazar›n›n oldu¤u gün stand açt›lar.
Bunlar›n d›ﬂ›nda pikni¤e halk›
katmak için günlerce kap› kap› dolaﬂt›lar. Evden eve, kiﬂiden kiﬂiye
ulaﬂt›lar. Gittikleri her yerde pikni¤i, yozlaﬂmay›, halk›n de¤erlerine

Ba¤c›lar: Çocuklara
Film Gösterimi

sahip ç›kmay›, piknik alan›n› sahiplenmeyi anlatt›lar.
Sadece bir piknik, sadece bir etkinlik olarak düﬂünmediler. “Afiﬂlerimizi, pankartlar›m›z› asar, ça¤r›m›z› yapar›z, gelen gelir..” diyerek
kendilerini s›n›rlamad›lar.
Kuﬂkusuz as›lan her pankart›n,
da¤›t›lan her bildirinin halk üzerinde bir etkisi olacakt›r. Afiﬂler, bildiriler, pankartlar, gerekli ve önemlidir. Ancak bir ﬂey örgütlenirken,
bunlar tek baﬂ›na yetersizdir; o afiﬂlerin, pankartlar›n kitleyi örgütlemesi, bir eyleme, bir etkinli¤e kat›l›ma dönüﬂmesi, ancak kap› kap›
dolaﬂ›larak yap›lacak çal›ﬂma ile
mümkündür. Kitle çal›ﬂmas› budur
zaten ve bu çal›ﬂma tarz›, devrimcilere unutturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
G ü l s u y u’nun, G ü l e n s u’nun sokaklar›na girerek, kap› kap› dolaﬂarak piknik çal›ﬂmas› yürüten devrimciler, afiﬂ ve pankartlar›n as›lmas›n›, bildirilerin da¤›t›lmas›n› yeterli görmeyerek, iﬂte bu unutturulmaya çal›ﬂ›lan kitle çal›ﬂmas›n› yap›yorlard›.
Emekle, i¤ne ile kuyu kazarak,
“oolmaz”lar› “oo l u r”a dönüﬂtürerek,
“bb a k a r › z”lar› sab›rla “kat›lmal›s› n›z”a çevirerek b›kmadan-usanmadan anlatt›lar.
Ald›klar› net olmayan cevaplar
karﬂ›s›nda bile umutsuzlu¤a kap›lmad›lar. Yozlaﬂmaya karﬂ› binleri piknik
alan›na taﬂ›may› bir görev
olarak koydular önlerine.

Karanfiller Kültür Merkezi film gösterimlerine devam ediyor. Film gösterimi 18 Temmuz pazar günü saat 21.00’da 50 çocukla baﬂlad›.
Çocuklara geçti¤imiz hafta “ A r a b a l a r ” filmi
izletildi. Ayr›ca Kültür Merkezi'nde çocuklara
Yaban O¤lak kitab› da
okunmaya devam ediliyor...

Unutturulmaya
çal›ﬂ›lan
kitle çal›ﬂmas›
G ü l s u y u - G ü l e n s u ’da
sürdürülen kitle çal›ﬂmas›
olmas› gerekendir asl›nda.
Y›llard›r solun büyük bölümünün unuttu¤u, sola

unutturulan as›l çal›ﬂma tarz›d›r bu.
Kitleyi, kitle çal›ﬂmas›n› gündeminden ç›karan sol kesimler, belli
baﬂl› ﬂehirlerin bilinen birkaç meydan›nda yapt›klar› bir kaç aç›klamayla s›n›rlam›ﬂlard›r kendilerini.
Bu tarz›n sonucunda da sadece p rotesto eden ve kitleye gitmeden kit leye ça¤r› yapan bir sol görünümü
ç›km›ﬂt›r ortaya.
‹ s t a n b u l’da Taksim Tramvay
Dura¤› ve Galatasaray; A n k a r a’da
Yüksel Caddesi, ‹ z m i r’de Kemeralt›
giriﬂi, Sümerbank yan›... ve hemen
tüm ﬂehirlerin böyle bir yeri var art›k... Oralarda aç›klamalar, oturma
eylemleri, yürüyüﬂler yap›l›yor ve
sol dünyas›n› oralarla s›n›rl›yor..
Yoksul halk›n oturdu¤u mahallelerin
tozlu çamurlu yollar› unutuluyor...
‹ﬂçilerin k›ﬂla disiplini alt›nda çal›ﬂt›¤› fabrikalara gidilmiyor.
Kuﬂkusuz biz bu meydanlarda
aç›klamalar, eylemler yap›lmas›na
karﬂ› de¤iliz. Tramvay Dura¤› da,
Galatsaray önü de, Yüksel Caddesi
de bizimdir. O meydanlarda aç›klamalar, eylemler yapabilme hakk›n›
da bedeller ödeyerek kazand›k. Bizim itiraz›m›z, devrimci çal›ﬂman›n,
mücadelenin buralardaki bir kaç eylemle s›n›rland›r›lmas›nad›r.
Bu meydanlarda yap›lan eylemler ile evden eve, kiﬂiden kiﬂiye, kulaktan kula¤a yap›lan kitle çal›ﬂmas› karﬂ› karﬂ›ya da getirilemez. ‹kisinin yeri ayr›, iﬂlevleri ayr›d›r.

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

35

25 S O R U D A

a) Arap Kad›n ‹radesi
Komitesi
b) Filistin Kad›n Birli¤i
c) Filistin Kad›n Cephesi
d) K›r Çiçekleri K›zlar›

ran Filistin halk›n›n kad›n kah raman› kimdir?
a) Fatma El Na¤ar
b) Ebu Dagga
c) ‹hvan Zawar
d) Leyla Halit

10 Ek im 1959’da kuru lan ve 1 Ocak 1965’te ilk silahl› eylemini gerçekleﬂtiren
El-Fetih’in kurucusu aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) Halid Hasan
b) Faruk Kaddumi
c) Yaser Arafat
d) Her üçü de

9-) Filistin için savaﬂan örgütle-

Filistin

Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

1-) Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
y›k›lmas›yla birlikte ‹ngiltere
b i r l i k l e r i 8 Ka s › m 1 9 1 8 ’ d e Ku düs’e girmiﬂtir. Filistin toprak lar› ne zaman ‹ngiltere’nin
mandas› haline gelmiﬂtir?
a) 03 May›s 1919
b) 06 Ekim 1920
c) 18 Ekim 1921
d) 24 Temmuz 1922

2-)
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Filistin halk›n›n Yahudilere
ve ‹ ngi l i zl e r e k ar ﬂ › il k baﬂ ka l d› r › s › 2 3 A ¤u s t os 19 2 9 ’ d a g e r ç e k leﬂmiﬂtir. Bu isyan sonucunda
17 Haziran 1930’da ‹ngilizler
üç Fil isti nl i önder i idam etmiﬂ tir. Aﬂa¤›dakilerden hangisi bu
üç önderden biri de¤i ldi r?
a) F›rat Hicazi
b) Ata El Zeyi
c) Muhammed Çimcem
d) Muhammed Ali Clay

3-) Birleﬂmiﬂ Milletler (BM), 29
Kas›m 1947’de Filistin topraklar›n›n % 56’s› üzerinde bir Ya h udi devleti kurulmas› karar› ald›.
14 May›s 1948’de ise ‹ngilizlerin
Filistin’den çekilmesiyle, ‹srail
devleti ilan edildi. Arap-Filistin
halk› bugünü “El Nakba ” ol a rak anmaktad›r. El Nakba’n›n
Fi l is ti n ha lk› i çi n a nla m› nedi r?
a) ﬁer Günü
b) Kara Gün
c) Savaﬂ Günü
d) Felaket Günü

4-) 1948’de Siyonistlere karﬂ› sil ah l› e yl e m le r g e r ç ekl e ﬂt i r en i lk
kad›n örgütünün ad› nedir?
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5-)

rin güçl eri ni bi rle ﬂtirdikleri or tak örgütlenmeleri olan Filistin
Kurtuluﬂ Örgütü (FKÖ) kaç y› l›nda kuruldu?
a) 1961
b) 1962
c) 1963
d) 1964

6-) 5 Haziran 1967’de ‹srail, ABD 10-) Filistin tarihine “Kara Eyve ‹ngiltere’nin deste¤iyle Nas›r
önderli¤indeki Arap Birli¤i’ni etkisizleﬂtirmek için Suriye, Ürdün
ve M›s›r ’a sald›rarak, Golan Tepelerini, Kudüs’ü, Bat›-ﬁeria’y›,
Sina Yar›madas›’n› iﬂgal etti. Bu
savaﬂ›n ad›, tarihe, savaﬂ›n sürdü¤ü gün say›s› olarak geçmiﬂtir.
Arap ordular›n›n yenildi¤i bu sava ﬂ kaç gü n s ür müﬂt ür ?
a) 30 gün
b) 22 gün
c) 15 gün
d) 6 gün

7-) George Habbaﬂ önderli¤indeki “Geriye Dönüﬂ Yi¤itleri”, Fili sti n Ku rt u lu ﬂ Ce ph e si i le bi rl e ﬂerek FHKC’yi kurdular. Filis tin halk›na büyük umutlar ka zand›ran FHKC, ilk s ilahl› ey lemini hangi ta rihte gerçekleﬂ tirdi?
a) 1 Haziran 1960
b) 16 Mart 1962
c) 5 Eylül 1968
d) 6 Ekim 1967

8-) 15 yaﬂ›nda FHKC’ye kat›l›p,
29 yaﬂ›nda, 29 A¤ustos 1969
günü TWA uça¤›n› kaç›ran, Filistin halk›n›n mücadelesini
tüm dünyaya duyuran ve uçak
k a ç ›r ma e y le m i n i ik i k e z ba ﬂ a -

lül” olarak geçen 16 Eylül
19 70 -Ma rt 1 971 a ra s ›nd a g er ç e k l e ﬂ e n v e 3 0 bi n F i l i s t i n l i ’ n i n
katledilmesine sebep olan olay
nedir?
a) Tel-al Zatar Katliam›
b) Sabra-ﬁatilla Katliam›
c) ‹srail’in Lübnan’› iﬂgali
d) Ürdün Kral› Hüseyin’in Filistin
Kamplar›n› ve FKÖ’yü Ürdün’den sürmesi

11-) Filistin direniﬂine yeni bir
at›l›m yapt›ran 1. intifada hangi
tarihte baﬂlam›ﬂt›r?
a) 5 Aral›k 1982
b) 16 Aral›k 1984
c) 21 Aral›k 1986
d) 9 Aral›k 1987

12-)

‹ntifada s›ras›nda a¤›r si lahlara, tanklara karﬂ› taﬂ atarak direnen küçük çocuklar›
tüm dünya “Küçük generaller”
olarak tan›m›ﬂt›r. ‹ n t i f a d a n › n
simgesi olan taﬂ atan çocuklara
Filistin halk›n›n takt›¤› “aslan
yavrusu” anlam›na gelen isim
nedir?
a) Nasr
b) Fedayin
c) ﬁabah
d) Eﬂbel

13-) 1. intifada yönetimi, Fetih,
Demokratik Ce phe, H alk Ce p hesi ve Komünist Parti’nin
ikinci dereceden unsurlar›ndan
oluﬂmuﬂtur. ‹ntifada’n›n önderli¤ini yapan bu birli¤in ad› ne dir?
a) Filistin Özgürlük Cephesi
b) Filistin Direniﬂ Cephesi
c) Birleﬂik Halk Cephesi
d) Yurtsever Birleﬂik Önderlik

14-) Ba¤›ms›z Filistin Devleti’ni
ilan eden Araf at’›n ok udu ¤u
Ba ¤›m s›z l›k Bild irge s i ha n gi ta rihte yay›nland›?
a) 5 Mart 1987
b) 2 Nisan 1986
c) 5 Aral›k 1987
d) 15 Kas›m 1988

2004’te yaﬂam›n› yitiren Yaser
Arafat’a Filistin halk›n›n takt› ¤› “Kurucu” anlam›ndaki la kap nedir?
a) Ebu Ihvan
b) Ebu Cihat
c) El Hekim
d) Ebu Ammar

18-) Müslüman kardeﬂler örgütünün devamc›s › olarak önce
“‹slami Merkez” ad›yla Gaz ze’de örgütlenen, daha sonra
A¤ustos 1988’de kuruluﬂunu
ila n e d e n v e 2 5 O c a k 2 00 6 ’ da ki
Filistin seçimlerini kazanan ör gütün ad› nedir?
a) Hizbullah
b) ‹slami Cihad
c) El Aksa
d) Hamas

15-) Arafat’›n bar›ﬂ görüﬂmeleri 19-)

ad› al t› nda em per yali zm ve ‹ s ra i l ’ le d i p l o m a t ik i li ﬂ k il e r i b a ﬂ la ta n, 1. ‹ nt if a da’ y› e t kis iz l eﬂ ti ren, 13 Eylül 1993’te ‹srail’le
yapt›¤› anlaﬂma hangi adla
an›lmaktad›r?
a) Wye Anlaﬂmas›
b) ﬁarm Anlaﬂmas›
c) Camp David
d) I. Oslo Anlaﬂmas›

16-)

Kasap ﬁaron’un Müslü manl ar› aﬂa¤›lamak amac›yl a,
E l A k s a ’ y a g i rm e s i v e e r t e s i g ü n
protestolarda 19 Filistinli’nin
ka tl ed i lm es iy l e b aﬂl ay an , t ar ih e
“ E l Aksa ‹ntifadas›” olarak ge çen 2. ‹ntifada hangi tarihte
baﬂlam›ﬂt›r?
a) 15-16 Eylül 2002
b) 6-7 Eylül 2001
c) 9-10 Ekim 2000
d) 27-28 Eylül 2000

17-) 10 Ekim 1959’da El-Fetih’i
kuran, FKÖ’nün kurucular›
aras›nda yer alan, 15 Kas›m
1 9 8 8 ’ d e Ba ¤ › m s › z F i l i st i n D e v leti’n i ilan ed en , 11 Kas›m

‹srail s›n›rlar›na duvar
örülmesi karar› 2002’de al›nd›.
ﬁaron’un fikri olan duvar›n he nüz t ama m› bit i ril medi ¤i hal de ,
28 0 b in Filis tin liyi ya ﬂ a d ›¤› ye r lerden etmiﬂ, tar›m alanlar›n›,
zeytin a¤açlar›n› yok etmiﬂtir.
Söz konusu duvar›n tüm dünya da genel kabul gören ad› nedir?
a) A¤lama Duvar›
b) Yeﬂil Hat
c) Güvenlik Duvar›
d) Utanç Duvar›

b) 15
c) 35
d) 160

22-)

‹srail’in ‹stanbul Baﬂkon solosu Efrai m El rom THKP-C
taraf›ndan hangi tarihte ceza land›r›lm›ﬂt›r?
a) 10 Mart 1969
b) 8 Haziran 1970
c) 20 Aral›k 1970
d) 23 May›s 1971

23-) BM’nin 1947 tarihli karar›na göre Yahudi devleti, Filistin
topraklar›n›n % 56’s›nda k u r ulacakt›. Bugün ‹srail Filistin
topraklar›n›n ne kadar›n› iﬂgal
et miﬂ ti r?
a) % 60
b) % 70
c) % 80
d) % 90

24-)

‹sr ai l’ i ta n›y›p diplomat ik
iliﬂki k uran ilk Mü slü man ülk e
aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) Fas
b) Cezayir
c) Suudi Arabistan
d) Türkiye

21-) Bugüne kadar BM taraf›ndan ‹srail’e hiçbir yapt›r›m uy gu lanm am›ﬂ t› r. ‹s ra il b u g ü ne
kadar BM’nin kaç karar›n› ih lal etmiﬂtir ?
a) 5

*Tüm sorular›n do¤ru cevab›
(d) ﬂ›klar›d›r.

yon Filistinli yaﬂamaktad›r. Filis tin lile rin y üz d e k a ç › mü lte c i
durumundad›r?
a) % 40
b) % 50
c) % 60
d) % 70

25 Temmuz
2010

25-) 15 A¤ustos 2004’te Filistinli tutsaklar, koﬂullar›n düzeltilm es i ve t e cr i t p ol it i ka s› na ka r ﬂ›
aç l › k g revi ba ﬂl a tt › . ‹s rai l , a çl › k
grevini k›rmak için mangalda et
k› z ar tm a yö nt e mi kul l a nd› . ‹s ra il bu y ön te m i, d e n e y iml i ü lk e ler de n a ld›¤›n› aç ›klam›ﬂt› . Bu
ülkelerden biri ‹ngiltere’dir. Di¤eri hangisidir?
a) ‹rlanda
b) ‹spanya
c) ﬁili
d) Türkiye

20-) Bugün dünyada 10-12 mil-

Say›: 226

Yürüyüﬂ
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ğretmenimi
Öğretmenimiz
Devrimci yaﬂam›m›z boyunca; düﬂüncede, yaﬂamda, görev
ve sorumluluklar›m›z› yerine getirmede ve faaliyetlerimizde
ad›mlar atar›z, geliﬂiriz.
Bu geliﬂme bazen h›zlan›r,
bazen yavaﬂ olur.
Bazen de oldu¤umuz yerde
durur kal›r›z ki bu geliﬂim de¤ildir.
Neden?
Kayg›lar, tereddütler, korkular, küçük burjuva
özlemler yaﬂanmaktad›r.
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Devrim
iddias›,
duygu ve düﬂüncelerde devrimci olan,
art›k korunmamakta,
zay›flamakta, ikircikli
bir ruh hali yaﬂanmaktad›r.
Olan bitene ilgisizlik, duyars›zl›k vard›r.

son derece korkar. Oysa cephemiz köklü yoldaﬂl›k, dostluk
duygusunu teﬂvik eder. Bu herhangi bir insan için çok büyük
bir ahlaki güç kayna¤›d›r. Kendisinin bir parças› oldu¤u, dostça bir topluluk duygusu... Ostrovski. Bir devrimciye zor gelen
bir ﬂey olur mu? Zor olan nedir?
Devrim mücadelesi dümdüz,
hiçbir engeli, güçlükleri, zorluklar› olmayan, pürüzsüz bir yol izlemiyor. Bu mücadele içinde
karﬂ›m›za birçok engel, zorluk
ç›kmaktad›r, ç›kacakt›r. Engelleri aﬂa aﬂa, zorluklar› yene yene yolumuza devam edece¤iz.
Devrimci zorluklar›n üstesinden
gelmesini, engelleri aﬂmas›n› bilendir. Bir devrimciye
art›k bir ﬂeyler,
herhangi bir iﬂ, bir
insana gitmek, bir
eylem zor gelmeye
baﬂlad› m› orada
devrimci için tehlike çanlar› çalmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Art›k o
devrimci,
sade,
abart›s›z güvenli
düﬂünememekte,
hareket
edememektedir.
Duygular›yla beynini bütünleﬂtirememekte, beynini çal›ﬂt›ramamaktad›r.
Dün düﬂmana duydu¤u öfkenin yerini yavaﬂ yavaﬂ korku,
çaresizlik, güvensizlik doldurmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bunlar›n önüne beyniyle geçemedi¤inde her
ﬂey zor gelmeye baﬂlar.
Engeller ve zorluklar aﬂ›lmaz
de¤ildir.
Korku yenilmez de¤ildir. ‹stek, inanç belirleyici olur. Zor gibi görüneni devrim için, halk
için gerekli diye düﬂünerek yapmaya çal›ﬂ›yor muyuz?
Her zorluk emekle, yo¤unlaﬂmayla, çal›ﬂmayla yenilir.
Her yerde, her koﬂulda çal›ﬂarak, ö¤renerek zorluklar›n üstesinden gelebiliriz.
Kapitalizm insanl›ktan ç›ka-

GÖREV Ö⁄RENMEKTEN
‹BARETT‹R
HER GÜN YEN‹ B‹R ﬁEY
Ö⁄RENMEL‹Y‹Z

Ya kald›rd›¤›m›z
aya¤›m›z› yere indirecek, Anadolu topraklar›na
sa¤lamca basaca¤›z ve bir aya¤›
düzende bir aya¤› devrimde olmaktan kurtulaca¤›z, ya da o
aya¤›m›z bizi düzene, kapitalizme taﬂ›yacakt›r.
Kuﬂkusuz, bir devrimci dün
y›kmak için mücadele etti¤i, kapitalizme dönmek istemeyecektir.

Devrimci saflarda yaﬂad›¤›
güzellikler, Cephe ailesinin onuru, kararl›l›¤›, halk›n mutlulu¤u
için mücadelesi onun yerinin nerede oldu¤unu göstermektedir.
O hakl›n›n, do¤runun, güzelliklerin içinde yer alacak, dün
savaﬂt›¤› faﬂizmin zulmüne, vahﬂetine, iﬂkence ve katliamlar›na
karﬂ› direniﬂini ve mücadelesini
sürdürecek ve zulmün orta¤› olmayacakt›r.
Savaﬂ›m›z› sürdürürken aya¤›m›z› havada tutarak dengede
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duramay›z. Düﬂeriz ve yuvarlanaca¤›m›z yer burjuvazinin de¤irmenidir. ‹ki
aya¤›m›z›n da üzerine
sa¤lam basmal›y›z. Bir
aya¤›m›z düzende bir aya¤›m›z
mücadelede olamaz olmamal›d›r.
Çünkü açl›kla, yoksullukla,
sefaletle bo¤uﬂan, ac›lar içinde
k›vranan milyonlar bizden daha
fazla çal›ﬂmam›z›, daha h›zl›
koﬂmam›z› istiyor.
Halk kurtuluﬂu, özgürlü¤ü istiyor.
Bizim yerimiz kavgan›n içinde olmakt›r.

Bir insan, etraf›ndaki hayat
"amans›z ve neﬂesiz" oldu¤u zaman, kendi "kiﬂisel mutluluklar›na" s›¤›nma iste¤i duyar. Mutlulu¤u bütünüyle ailesi içinde yo¤unlaﬂ›r, diyelim ki - yaln›zca kiﬂisel ç›karlar›n s›n›rl› ufuklar›
içinde. Ve durum böyle olunca,
kiﬂisel yaﬂamdaki herhangi bir
talihsizli¤in (hastal›k, iﬂini kaybetme ya da benzeri) felaketle
sonuçlanmas› olas›d›r. Bu kiﬂinin u¤runda yaﬂayacak hiçbir
ﬂeyi kalmam›ﬂt›r. Bir mum gibi
söner. Art›k u¤runda çabalayaca¤› bir hedefi yoktur, çünkü hedefleri salt bu kiﬂisel yaﬂam›n s›n›rlar›yla kuﬂat›lm›ﬂt›r. Bu yaﬂam›n ötesinde, evin d›ﬂ›nda, bütün insanlar›n düﬂman oldu¤u
bir vahﬂi dünya uzan›r.
Kapitalizm, düﬂmanl›¤›, has›ml›klar›
kasten
k›ﬂk›rt›r.
Emekçi halk aras›ndaki birlikten

r›r, can›m›za kasteder, bu durumda devrimci kalmak, devrimci olmak insan kalabilme
mücadelesidir.
Devrimcilik b›rak›l›p nereye
gidilir, bundan sonra KAT‹LLER‹M‹ZE M‹ ‹NANACAKSINIZ!
Devrimcilik meﬂrulu¤un verdi¤i güçle kendi öz güçlerinin
fark›na varmakt›r.
Okulda, mahallede, fabrikada,
bir birimde, bir alanda çal›ﬂan arkadaﬂ; s›n›fta, kahvede, otobüste, pazar yerinde, sendikada, insanlarla konuﬂmak, ajitasyon
çekmek, propaganda yapmak m›
zor geliyor sana? Peki, hiç konuﬂmay› denedin mi? Denize girmeden kumlar›n üstünden denizi
seyrederek ya da kumsalda oynay›p durmakla yüzme ö¤renilebilir mi? Halk›n karﬂ›s›nda konuﬂmak için önce kendi kendine
prova yaparak, iki-üç-beﬂ arkadaﬂ›n karﬂ›s›nda prova yaparak
haz›rl›k yapabilirsin. Kitlenin karﬂ›s›nda bir kez konuﬂtun, buradaki eksiklerini bulup ç›kararak ›srarla devam ederek bunu baﬂar›yla yapabilirsin. Bir bildiri, bir
yaz› yazmak m› sana zor geliyor?
Deneyerek, yazarak, daha çok
yazarak, bilgini artt›rarak, yazmas›n› bilen bir arkadaﬂtan ö¤renerek yazabilirsin. Bir insana gitmek, bir eylemi yapmak m› sana
zor geliyor? Hay›r, bunlar da zor
de¤ildir, çal›ﬂarak ve ö¤renerek
bunlar› yapabilirsin. Bir devrimciye hiç bir ﬂey zor gelmemelidir.
Tarihimizi, ﬂehitlerimizi ö¤renmeliyiz. Zorluklar nas›l yenilmiﬂtir?
Orada büyük bir deney birikim,
hazine vard›r. Çal›ﬂt›¤›m›zda, ö¤rendi¤imizde, yapamayaca¤›m›z
bir iﬂ, aﬂamayaca¤›m›z bir engel,
yenemeyece¤imiz bir zorluk kalmayacakt›r. Yapmam›z gereken
ö¤renmektir. Her gün yeni bir ﬂey
ö¤renmek, her gün yeni bir soruyu cevaplamakt›r. Her gün bir sorunu çözmektir. Her gün bir çeliﬂkiyi çözmektir.
Çözmek için,
güçlenmek için,
ö¤renmeliyiz.

Savaşan
Kelimeler
Asamble, Network,
Tematik Alan, Workshop...
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an parti yöneticilerine, referandum çal›ﬂmalar›nda “ re f e r a n d u m ” kelimesi yerine, Türkçe karﬂ›l›¤› olan “ hal k oy la ma s ›” kelimesinin kullan›lmas›n› söylüyor.
ﬁimdi bu köﬂede baﬂ›ndan beri
ele ald›¤›m›z kelimelere tekrar bak›n. Halk›n kulland›¤› kavram ve
kelimeler de¤ildir. Büyük ço¤unlu¤u burjuvazinin türetti¤i kavramlar ya da yabanc› kökenli kelimelerdir. Bu kavram ve kelimelerin üzerinde ›srarla durmam›z›n
nedeni bunlar›n sol taraf›ndan da
yayg›n biçimde kullan›lmas›d›r.
Yaz›m›z›n baﬂl›¤›ndaki kelimeler de kendilerini sol, sosyalist olarak ifade eden kesimlerin örgütledi¤i Avrupa Sosyal Formu’nda
kullan›lan kelimelerdir.
Sanki bütün bu kavramlar, halk
bizi anlamas›n diyedir... Bu kavramlar, Sosyal Forumlar›n adeta
temel kavramlar›d›r...
Kim ne anl›yor b u k a v r a mlardan?
Bu kavramlar›n halka ne kadar
uzak oldu¤u, halk›n dili olmad›¤›
ortadad›r. Kitlelerin anlamayaca¤›
bir dili geliﬂtirenler, kitlelere karﬂ›
bir sorumluluk duymayanlard›r.
Kitleleri örgütleme, bilinçlendirme
hedefi olmayanlard›r.
Peki kitleleri örgütleme ve bilinçlendirme kimin hedefidir? Kimin hedefi de¤ildir?
Emperyalizmi kovup faﬂizmi
y›kmak isteyenler, kitleleri örgütlemek zorundad›r. Çünkü devrimin baﬂka yolu yoktur.

‹ﬂte kitlelerin anlayaca¤› bir dili kullan›p kullanmama meselesindeki ayr›m da burada ortaya ç›kar.
“Asambleler, networklar, worksoplar, tematik alanlar” devrim ve
iktidar diye bir sorunu, hedefi olmayanlar›n dilidir.
Bu kavramlar› belli bir kesimin
d›ﬂ›nda kimsenin anlamad›¤› bilindi¤i halde, ›srarla bunlar kullan›lmaktad›r. Çünkü, bu kesimlerin
halk› örgütlemek diye, halka bir
ﬂeyler anlatmak diye bir sorunlar›
yoktur. Bu kesimler ne kadar “halk
ad›na” konuﬂsalar da faaliyetlerinin içinde halk yoktur.
Bak›n AKP’ye: sahip oldu¤u
iktidar› kaybetmek istemiyor. Ve
bu iddias›na göre hareket ediyor.
“Referandum” kavram› az çok halk›n diline yerleﬂmiﬂ bir kavram olmas›na ra¤men yöneticilerine yasakl›yor bu kavram›. Çünkü kavram olarak halka anlatt›¤› birﬂey
yok. Halk oylamas› kavram› ise
halka bir misyon yüklüyor.
ﬁimdi bir de sola bak›n. Bu
kavramlar, halktan kopuk solun
kavramlar›d›r.
Burjuvazi için meseleleri anlaﬂ›lmaz hale getirmek bir yönetim
tarz›d›r. Bu tarzla burjuvazi, meseleleri anlaﬂ›lmaz hale getirir. Kitleleri aldat›r, oyalar.
Solun böyle bir tarz› olamaz.
Solun bu tarz› almas›n›n mant›¤›
yoktur. Sol, tam tersine, herﬂeyi
en geniﬂ kitleler için a n l a ﬂ › l › r hale
g e t i r m e k l e yükümlüdür. Solun
kulland›¤› her kelime h a l k › ö r g ü t lemeye hizmet etmelidir.
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“‹ﬂten ç›kar›l›nca eve gidip oturulmamas›
gerekti¤ini göstermek için buraday›m”
Türkan
ALBAYRAK ile
yapt›¤›m›z
röportajdan

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010
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 Paﬂabahçe Devlet Hastanesi'nde ne zamandan beri çal›ﬂ›yorsunuz? Hastanedeki çal›ﬂma koﬂullar›n› anlat›r m›s›n›z? ‹ﬂçiler hangi koﬂullarda çal›ﬂ›yorlar?
 2006’dan bu yana çal›ﬂ›yorum burda. Koﬂullar› di¤er taﬂeron
iﬂçiler gibi yani çok a¤›r ﬂartlarda
çal›ﬂ›yoruz, do¤ru düzgün malzemiz yok, her iﬂi yapt›r›yorlar.
Temizlik iﬂçisi olarak giriyoruz
ama hastane daha öncede söyledim,
ameliyat›n d›ﬂ›nda herﬂeyi bize yapt›r›yorlar.
‹ﬂçilerin üzerinde iﬂte sürekli iﬂten ç›karmak ile ilgili bask› var. Yani iﬂte ﬂu ay iﬂçi ç›karaca¤›z, bu zaman iﬂçi ç›karaca¤›z, iﬂte do¤ru çal›ﬂ›n bak, çal›ﬂmayanlar› ç›karaca¤›z ya da iﬂte bir ﬂey istemeyin bak
gibi her an iﬂten ç›kart›lma bask›s›
var iﬂçilerin üzerinde. Yani temizlik
iﬂçisi olanlar gidip taﬂ›mada yap›yor, gidip iﬂte hastaneyi su bas›yor o
suyu boﬂalt›yor yani akl›n›za gelebilecek herﬂey temizlik iﬂçilerine
yapt›r›yorlar. Koﬂullar› böyle hastanenin.
 ‹ﬂçiler çal›ﬂma koﬂullar›ndan
memnun muydu? Siz hangi statüdeydiniz, iﬂçi, memur, taﬂeron, hangisi?.. Sendikal› olanlar var m› hastanede?
 Ben temizlik iﬂçisiydim. Hallerinden memnun de¤illerdi tabii.
Sendikaya geçmelerinin sebebi ücretlerinin iyileﬂtirilmesi idi. (Taﬂeron ﬂirkette çal›ﬂ›yorlar)
Yani ücretleri iyileﬂtirilsin, birazc›k daha insan yerine konulsun
yani o niyetle geçtiler sendikaya
ama geçtikten sonra hiç niyetlendikleri ﬂeyi bulamad›lar, bende dahil.
 Siz neden ve hangi gerekçeyle iﬂten ç›kar›ld›n›z?

gelen yani burda oturduktan sonra
 ‹ﬂten ç›kar›lmam›n sebebi as›l
olarak sendikaya üye olmam, hakama iﬂte öyle dedikodu vari ﬂeyler
s›zl›klara karﬂ› ç›kmam, iﬂçilere yavar “vay biz onu iﬂten ç›karmayap›lan haks›zl›klar› anlatmam yani
cakt›k sözleﬂmeye imza atmasayd›.
olmas› gerekti¤ini anlatmamd›. Ya‹ﬂte o çad›r› kurmasayd› biz onu yiz›l› gerekçede de verilen iﬂi yapmane geri alacakt›k”... bu iﬂçileri kanmak, yapmamakta ›srar etmek. Bud›rma politikas› galiba ya da iﬂte çanunla ilgili hiçbir tutana¤›m yok ya
d›r›n burda meﬂrulu¤unu kald›rmak
da burdaki ﬂimdi bizim sadece ﬂiryani. ‹ﬂçiler bana ﬂöyle diyor; “sen
ket de¤il amirimiz, iﬂte hangi birimçad›r›
kurdu¤un için onlar seni geri
de çal›ﬂ›yorsak doktor oluyor hemYani iﬂçileri böyle kand›alm›yor”.
ﬂire oluyor, onlar›n bir ﬂikayeti yok.
r›yorlar.
Ama onlar iﬂte sözde bir gerekçeyle
Polisin ilk günlerde tavr› vard›.
ç›kard›lar.
‹lk günlerde iﬂte bir kaç gün u¤raﬂ Direniﬂe nas›l baﬂlad›n›z? But›lar ama daha sonra vazgeçtiler. ﬁugün kaç›nc› gündesiniz ve iﬂçileran müdahale olmayabilir ama heran
den, hastane personelinden, sendikalardan direniﬂinizi destekleyenler
olabilir ama.
oluyor mu?
 Direniﬂinize iliﬂkin ayr›ca si Bugün iﬂte 13. gün. Direniﬂe
zin belirtmek istedi¤iniz bir ﬂey var
baﬂlamaya karar vermem ﬂöyle baﬂm›?
l›yor:
 Direniﬂle ilgili söyleyecekle‹lk bana tehdit geldi¤i zaman
rim yani çad›r›n burada sürekli kalbundan üç ay önce tehdit geldi iﬂte.
mas›n› istememin sebebi ﬂu; hala
“ﬁunu ya pma biz s eni iﬂt en ç ›kar t › arkadaﬂlar›m içerde tehdit ediliyor,
ca¤›z”. Ben de ﬂöyle demiﬂtim “beni ç›kart›n ben de bahçede otura- iﬂten at›lmakla ilgili. Burda baﬂka
iﬂçilerin at›lmas›n› engellemek,
ca¤›m.” O zaman demiﬂtim iﬂte ç›Beykoz’da yaﬂayan insanlar ya da
kart›klar› zaman da geldim bahçede
Türkiye’de yaﬂayan insanlara iﬂte
oturdum.
iﬂten ç›kar›l›nca eve gidip oturulmaElbette akl›mda ﬂey yoktu yani
mas› gerekti¤ini göstermek, yani
ben bahçede oturaca¤›m ama gelip
haks›zl›¤›n karﬂ›s›nda birﬂeyler yapçad›r kuraca¤›m yani düﬂünememay› göstermek.
miﬂtim o zaman.
Elbette bahçede
oturunca
çad›r
kurmak gerekiyor,
masa kurmak gerekiyormuﬂ ben de
kurdum.
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nde çal›ﬂ›rken sendikal
 Hastane ida- örgütlenme yapt›¤› için iﬂten at›lan ve 9 temmuz günü
resinin ve polisin hastane önünde çad›r açarak direnmeye baﬂlayan taﬂedireniﬂiniz karﬂ›- ron temizlik iﬂçisi Türkan Albayrak’›n direniﬂi tüm bass›ndaki tavr› nedir k›lara ra¤men devam ediyor.
ﬂu ana kadar? Di‹lk günden itibaren polisin bask›lar›yla karﬂ›laﬂan
reniﬂinizi hangi Türkan Albayrak’a destekler
taleplerle, nereye de devam ediyor. Demokratik
kadar sürdürecek- kitle örgütlerinin, sendikalar›nsiniz?
, hastalar›n ve hastanede çal› Hastaneden ﬂan iﬂçi ve memurlar›n destekbir tepki yok bana leri devam ediyor.

TÜRKAN ALBAYRAK’IN
D‹REN‹ﬁ‹ DEVAM ED‹YOR

Genel-‹ﬂ
Sendikas›’ndan
Cevap

Kad›köy
Belediyesi’nde Grev
Genel-‹ﬂ Sendikas› ‹stanbul Anadolu yakas› 1 No’lu ﬁube ile Kad›köy Belediyesi aras›nda süren ve 470 iﬂçiyi ilgilendiren toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinde anlaﬂma sa¤lanamamas›
üzerine 19 Temmuz günü ‹stanbul Kad›köy Belediyesi’nde greve ç›k›ld›.
19 Temmuz sabah›, Evlendirme Da-

iresi önünde toplanan iﬂçiler “‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Direne Direne
Kazanaca¤›z, Zafer Direnen Emekçinin Olacak” sloganlar› ile Belediye
Baﬂkanl›¤›’na yürüdüler.
Burada Genel-‹ﬂ ‹stanbul Anadolu
Yakas› 1 No’lu ﬁube Baﬂkan› ﬁahan ‹lseven ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yaman birer konuﬂma yapt›lar. Aç›klamalar›n ard›ndan
grev gözcüleri ve görevliler nöbet yerlerine geçtiler ve grev baﬂlad›.

Küçükçekmece BeleKüçükçekmece Belediyesi’nde lut,
diye Baﬂkanl›¤› ile yürütükleri yeni dönem toplu
Grev Karar› As›ld›
iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmeleri
D‹SK’e ba¤l› Genel-‹ﬂ Sendikas› 2
Nolu ﬁubesi ‹stanbul Küçükçekmece
Belediyesi önünde eylem yaparak ald›klar› grev karar›n› aç›klad›lar. 23
Temmuz günü yap›lan eylemde
“D‹SK Genel-‹ﬂ Sendikas› 2 Nolu ﬁubesi ” yaz›l› pankart›n arkas›nda Belediye binas›n›n A kap›s› önüne yürüyüﬂ
yap›ld›.
Burada aç›klamay› okuyan Genel‹ﬂ 2 Nolu ﬁube baﬂkan› Hakk› Karabu-

Ocak ay›nda baﬂlam›ﬂ ve aradan geçen
zamana ra¤men 9 madde üzerinden
anlaﬂma sa¤lanamad›¤›ndan dolay›
2822 say›l› yasa hükmü gere¤ince bugün grev karar› ald›klar›n› ilan etti.
Aç›klaman›n ard›ndan grev karar›n›n ilan›n› Belediye Baﬂkanl›¤›na ast›lar.
Eylem “Grev Hakk›m›z Engellenemez, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›yla sona erdi.

Tez Koop ‹ﬂ Sendikas› E¤itim ve Real
Hipermarketleri’yle Anlaﬂt›
Tez Koop-‹ﬂ Sendikas› ile E¤itim-Sen Genel Merkezi aras›nda süren toplu iﬂ
sözleﬂmesi görüﬂmelerinde yemek yard›m›n›n uygulanmas› maddesinde anlaﬂ›lamamas› üzerine Tez Koop-‹ﬂ grev karar› alm›ﬂt›. 14 Temmuz’da anlaﬂma sa¤lanmas› üzerine grev karar›n› uygulamad›lar.
Yine Tez Koop-‹ﬂ Sendikas› ve Real Hipermarketler Zinciri A.ﬁ. ve ba¤l› iﬂyerlerinde çal›ﬂanlar› kapsayan sözleﬂme görüﬂmeleri 19 Temmuz itibariyle anlaﬂma
ile sonuçland›. Anlaﬂma sonucu iﬂyerlerinde al›nan grev kararlar› kald›r›ld›.

Genel-‹ﬂ Sendikas› Genel
Merkezi yapt›¤› yaz›l› bas›n
aç›klamas› ile 14 Temmuz tarihli Vakit Gazetesi’nde Hizmet-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› ile yap›lan röportajda
söylenen yalanlar› eleﬂtirdi ve
“Hodri Meydan” diyerek
“Referandum” ça¤r›s› yapt›.
Yap›lan aç›klamada; “Tutars›zl›klarla ve geliﬂigüzel
suçlamalarla dolu bu iftiras›nda Mahmut Arslan özetle;
BDP belediyelerinde siyasi
bask›lar sonucunda iﬂçilerin
Tatvan, Güroymak, Yüksekova, Van, Patnos ve Karl›ova’da Hizmet-‹ﬂ Sendikas›’ndan Genel-‹ﬂ Sendikas›’na üye yap›ld›¤›n› iddia etmektedir” denilerek “Hizmet‹ﬂ Sendikas› iktidar olanaklar› ve bask› mekanizmalar›
harekete geçirilerek hizmet
iﬂkolundaki üye say›s› 2002
y›l›nda 85.000 iken 2009 y›l›nda üye say›s› 130.942’ye
ç›kart›lm›ﬂt›r.
Mahmut Arslan ve Hizmet-‹ﬂ önce bu “yükseliﬂin”
nedenlerini ve nas›llar›n› topluma anlatmak ve aç›klamakla yükümlüdürler” diyerek
Hizmet-‹ﬂ Sendikas›’n› iﬂyerlerinde “referandum”a davet
etti.
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“Adaletsizlik
Takvimi”
Henüz Meryem Özsö¤üt
tahliye edilmeden önce Kamu emekçileri Cephesi taraf›ndan “Adaletsizlik Takvimi” baﬂl›¤›yla bir aç›klama
yay›nland›. Aç›klamada Meryem Özsö¤üt’ün tutuklanma
sebebinin, KESK’i, örgütlü
memurlar› ve devrimcileri
y›ld›rmak oldu¤u belirtildi.
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AKP’YE VER‹LECEK CEVAP VAR!
AKP’YE KARﬁI SAVUNULACAK ALTERNAT‹F VAR!
Bir adam
a¤lamakl› konuﬂuyor TBMM kürsüsünde. O kürsünün görüp geçirdi¤i riyakarl›klar›n en büyüklerinden birini sergiliyor.
Ülkemiz kan gölüyken k›l›n› k›p›rdatmayanlar, o kan›n üzerinden
aleni istismar yap›yorlar ﬂimdi.
Ama daha önemlisi, as›lanlar, iﬂkencede öldürülenler, sanki dünde
kalm›ﬂ gibi anlat›yor her ﬂeyi.

*
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Kürsüde a¤lamakl› konuﬂan
adam, Türkiye Cumhuriyeti’nin
baﬂbakan›.
17 yaﬂ›nda as›lan Erdal Erenler’i
anlat›yor. 17 yaﬂ›nda tecrit alt›nda
katletti¤i Abdullah Akçay’dan, sokak ortas›nda kendi polisleri taraf›ndan kurﬂunlad›klar› Ferhat Gerçek’ten sözetmiyor..
Mamak’ta iﬂkencede katledilen
Hüseyin Kurumahmuto¤lu’nu anlat›yor, Metris’te, kendi sorumlulu¤u
alt›nda katledilen Engin Çeber’i hat›rlam›yor...

*
Diyor ki kürsüdeki riyakar:
“Metris’in, Mamak’›n duvarlar›n›n dili olsa da konuﬂsa...”
Y›llard›r konuﬂuyor o duvarlar
ey Tayyip Erdo¤an. Y›llard›r konuﬂuyor. Siz duymuyordunuz sadece.
O duvarlar, y›llard›r gündüzlere,
gecelere s›¤mayan zulümleri anlat›yor; o duvarlar sizin cephenizin buldu¤u en aﬂa¤›l›k iﬂkence yöntemlerini anlat›yor. O duvarlar, destans›
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direniﬂleri, ilk iradi ölüm oruçlar›n›
anlat›yor y›llard›r.
Ve Tayyip Erdo¤an, duvarlar konuﬂmaya devam ediyor hala.
Metris’in duvarlar›, 12 Eylül’deki gibi, zulmün sona ermedi¤ini anlat›yor, E n g i n Ç e b e r l e r ’i anlat›yor.
Ama ﬂimdilerde en çok F Tipleri’nin duvarlar› konuﬂuyor. Dinle
bak; dinle ne söylüyor?
Sen TBMM kürsüsüne ç›k›p, F
Tiplerinin duvarlar›n›n anlatt›klar›n› aktarabilir misin?
*
AKP’nin 12 Eylül konusundaki
pervas›z yalan ve çarp›tmalar›na
VER‹LECEK CEVAPLARIMIZ
VAR!
AKP’nin “Anayasa De¤iﬂiklik
Paketi”ne Karﬂ› SAVUNULACAK
B‹R ALTERNAT‹F‹M‹Z VAR!

*
AKP, kendi belirledi¤i bir tart›ﬂma çerçevesi içinde tüm alternatif
görüﬂleri bo¤maya çal›ﬂ›yor.
Eﬂi görülmedik bir demagojiyle,
AKP’nin anayasa de¤iﬂiklik paketine karﬂ› ç›kmay› 12 Eylül’ü onay l a m a k l a özdeﬂ göstererek, ülkemizin ilerici, demokrat kesimlerini
adeta bask› alt›na al›yor.
Ayd›nlar›m›z, düzene aç›kça kafa tutamad›klar›, sorunlar›n köklü
çözümlerini savunamad›klar› noktada, o tuza¤a düﬂmekten kurtulam›yorlar.
Televizyonlardaki tart›ﬂma programlar›nda, AKP gericili¤i ve onunla ayn› saftakiler, sald›rgan ve yarg›layan bir konumda, ilerici ayd›nlar›m›z›n büyük bölümü ise, tersine
savunma konumunda, alternatif bir
görüﬂ ve çözüm sunamayan bir konumdad›rlar.
Bu tablo çarp›kt›r.
Ayd›nlar›m›z yarg›layan, hesap
soran ve alternatif sunan olmal›d›r-

lar.
AKP ve onun yandaﬂlar›, bu ülkenin soluna, ilerici, sosyalist hareketlerine, ayd›nlar›na, tek bir kelime söyleyemezler.
Biz bu ülkenin faﬂizmle, emperyalizmle uzlaﬂmayan, zulüm karﬂ›s›nda direnen, bedeller ödeyen,
yüzbinler halinde iﬂkenceden geçirilen, binlerle ölenleriyiz.
Peki AKP kim?
Biz emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ› sosyalizm mücadelesi verirken, onlar, Amerikan emperyalizminin kuca¤›nda, anti-komünizm temelinde yeﬂil kuﬂak projesinde yeral›p, halklara karﬂ› savaﬂ›yorlard›.
Biz, 12 Eylül faﬂist cuntas›na
karﬂ› direnir ve direnmenin bedelini
öderken, onlar, cuntayla uzlaﬂ›p,
cuntan›n anayasas›na evet demek
için pazarl›k yaparak, cuntan›n zulmünü meﬂrulaﬂt›r›yorlard›.

*
AKP, hesap vermesi
gerekendir
AKP, geçmiﬂin hesab›n›
vermek z orundad›r
Bu ülkenin devrimcileri, ayd›nlar›, emekçileri cuntan›n iﬂkenceleri
alt›nda iken, onlar, cuntan›n açt›¤›
yoldan gericili¤i örgütlemekle meﬂguldüler.
AKP’liler, yine çok kaba bir demagojiye baﬂvurarak, halk› ve ayd›nlar› aptal yerine koyarak;
AKP’nin “dd a h a y e n i b i r p a r t i ” oldu¤unu, 12 Eylül döneminde olmad›¤›n› söyleyerek, bu eleﬂtirileri savuﬂturmaya kalk›ﬂ›yorlar.
AKP’yi kuran kadrolar, uzaydan
gelmedi.
Her birinin tarihi, 12 Eylül öncesinin “ kom üni z ml e mü c ad e l e d e r-

n e k l e r i ”ne kadar uzan›r. Daha o zamandan halka ve devrimcilere karﬂ›
iﬂlenen cinayetlerden, halka karﬂ›
gerçekleﬂtirilen Çorum, Maraﬂ gibi
katliamlardan sorumludurlar.
1980 y›llar› boyunca, ‹slamc›
hareket içinde ﬂu veya bu konumdad›rlar. Refah Partisi iktidar›nda iktidar sorumlulu¤u taﬂ›yanlard›r.
C e m i l Ç i ç e k l e r, A b d u l k a d i r
A k s u l a r, Vecdi Gönüller, 12 Eylül’ün sivil devam› olan hükümetlerin iﬂkenceleri, infazlar›, faﬂist terörü yöneten kadrolar›yd›lar.
Abdülkadir Aksu’nun yönetti¤i
polis teﬂkilat› taraf›ndan kaç bin
Necdet Adal› katledildi, Cemil Çiçek’in yönetti¤i hapishanelerde kaç
yüz Erdal Eren hücrelerde katledildi?
AKP bunlar›n hesab›n› vermek
zorundad›r.
AKP’lilerin ne Erdal Eren’den,
ne Filistin’de katledilen bebeklerden, ne de Srebrenitsa katliam›ndan
bahsetmeye hakk› yoktur. Çünkü
onlar›n yönetti¤i ülke kay›plar, katliamlar, infazlar, iﬂkenceler ülkesidir, tabutlar boy boy s›ralanm›ﬂt›r
onlar›n yönetti¤i ülkede de..

*
AKP, b ugünün h esab›n›
vermek z orundad›r
AKP, 12 Eylül’ü sürdürüyor. Zulümde, bir çok konuda 12 Eylül
cuntas› dönemini fersah fersah geride b›rakm›ﬂt›r.
Anayasa de¤iﬂikli¤i referandumunda “Yetmez ama evet” demek,
AKP’nin zulmünü, sömürüsünü,
halka düﬂmanl›¤›n›, katliamlar›n›,
iﬂkencelerini meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
- 2000-2009 aras›nda, sadece hapishanelerde
309 insan katledildi.
- 2007’de

Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ç›kt›ktan sonra, 20’si karakollarda olmak üzere 83 kiﬂi polis taraf›ndan katledildi.
- Sadece 2007 y›l› boyuncu 17
kiﬂi dur ihtar›na uymad›¤› için polis
taraf›ndan öldürüldü
- AKP iktidar› da 2002-2010 aras›nda 52 yeni hapishane yapt›rd›...
86 Hapishane Daha Yap›lacak!
12 Eylül cuntas›n›n ilk iﬂlerinden biri de hapishane yapt›rmakt›.
12 Eylül’ü sürdüren kim?
- 12 Eylül döneminde hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü say›s›n›n ulaﬂt›¤› en yüksek rakam
1981’de 79.786 iken; AKP’nin iktidara geldi¤i 2002 y›l›nda 59.429 bin
olan tutuklu-hükümlü say›s› 8 y›ll›k
iktidarlar› döneminde 30 Nisan
2010 itibariyle 119.112 kiﬂiye ulaﬂt›.
- 14 ﬁubat 2005 ile 1 H a z i r a n
2010 tarihleri aras›nda “iﬂkence
yapmaktan dolay›” haklar›nda adli
soruﬂturma aç›lan 309 polisten sadece 2’sine ceza verildi.
- A K P iktidara geldi¤inde 98
olan ölüm orucu ﬂehidi A K P dö nemi nde 122’ ye ç› kt ›. 25 kiﬂ i A K P
iktidar›nda tecrit nedeniyle katledild i.
- Hapishanelerde tecrit hala sürüyor.
- 19-22 Aral›k katliamlar› baﬂta
olmak üzere, tüm katliam davalar›nda katliamc›lar birer birer akland›. Katliamc›lar› yarg›lama emaresi
gösteren savc›lar, hakimler, AKP
iktidar› taraf›ndan derhal görevden
al›nd›.
- AKP iktidar› döneminde yap›lan her 7 eylemden birinde polis
sald›r›s› gerçekleﬂmiﬂ. Böyle bir iktidar›n demokratl›¤›ndan veya demokratikleﬂmeyi hedefledi¤inden
söz edilebilir mi?

*

Herﬂeyi u nutal›m
affedelim istiyorlar
‹ﬂbirlikçili¤in özeleﬂtirisi yoktur.
‹ﬂbirlikçili¤e hala devam ediyorlar.
Halka düﬂmanl›k politikas›n› hala hayat›n her alan›nda sürdürüyorlar.
‹ki sahte gözyaﬂ› damlas› karﬂ›s›nda herﬂeyi unutal›m istiyorl a r.
A¤lay›p s›zlad›klar›nda, suçlar›n› yok sayal›m istiyorlar.
Srebrenica’da tabutlar›n baﬂ›nda
“unutmayaca¤›z, unutturmayaca¤›z” diyen Tayyip Erdo¤an, aç›¤a
ç›kar›lmam›ﬂ yüzlerce kay›b›n, failleri cezaland›r›lmam›ﬂ binlerce faili
meçhulun oldu¤u bir ülkenin Baﬂbakan› oldu¤unu unutmuﬂ görünüyor.
Ama biz unutmuyoruz.
8. y›l›na giren iktidar›nda arkas›nda bir kan deryas› oluﬂturmuﬂtur.
12 Eylül’de ac› çekmiﬂ insanlar›n ac›s›n› dile getirmesi, küçümsenmemeliymiﬂ. Küçümsemiyoruz.
Bu riyakarl›¤›, AKP’nin halk düﬂmanl›¤›na çekilmek istenen bu perdeyi önemsiyoruz. Ve bu riyakarl›¤› aç›¤a ç›karmak, halk düﬂmanl›¤›n› gizlemek için ortaya ç›kar›lan
“12 Eylül karﬂ›tl›¤›” perdesini y›rt›p
atmak istiyoruz.
Y›rt›p atmak ve AKP’nin anayasa de¤iﬂikli¤i müsveddesinin karﬂ›s›na Halk Anayasas› Tasla¤›’n› koymak istiyoruz.
‹ﬂte alternatifimiz budur.
E¤er demokratik bir anayasa isteniyorsa, u¤runda mücadele edilecek olan budur.

Say›: 226

Yürüyüﬂ
25 Temmuz
2010

Zalimlerin Gözyaﬂlar›na Kanmay›n!
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SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
Geçti¤imiz aylarda yap›lan Seviye Belirleme S›nav› ve Lisans Yerleﬂtirme S›nav›’n›n sonuçlar› s›ras›yla aç›kland›. S›nava giren ö¤renciler s›nav sonucu ald›klar› puanlara
göre hangi üniversiteye gireceklerini seçecekler. Bir bütün olarak e¤itim sisteminde “tercih” ad› verilen
bu iﬂlemler yap›lan s›navlardaki en
büyük aksakl›klar› ve yanl›ﬂl›klar›
karﬂ›m›za ç›kar›yor.
Hemen her sene de¤iﬂen s›nav
sistemleri ö¤renciler için tercih dönemlerinde oldukça problem yarat›yor. S›nav sisteminin do¤al olarak
puanlamalar›n›n da de¤iﬂmesiyle
ö¤renciler sistem hakk›nda yeterli
bilgiye sahip olmadan yanl›ﬂ tercihler yapmak zorunda kal›yorlar. Örne¤in bu sene yeni s›nav sistemi sonucu ö¤renciler on farkl› alanda tercih yapabiliyorlar ve normalde di¤er

senelerde 24 olan tercih hakk› bu sene 30’a ç›kart›lm›ﬂ durumda.

ÜN‹VERS‹TEYE
G‹R‹ﬁTE
TERC‹H SORUNU
Sürekli de¤iﬂen puan sistemleri
ö¤rencilerin yanl›ﬂ tercih yapmalar›na sebep olmaktad›r. Tercih yaparken yap›lacak ufak bir hata bile bütün tercih listesini etkilemektedir.
Do¤al olarak yap›lan yanl›ﬂ tercihler
ö¤rencileri sistemin bozuklu¤u yüzünden istemedikleri bir gelece¤e
sevk etmekte, mecbur b›rakmaktad›r.
Bir baﬂka boyutu ise ö¤rencilerin

girdikleri s›navlardan ald›klar› puana göre tercih yapmalar›. Yap›lan s›navlar›n niteli¤i, ölçme ve de¤erlendirmedeki kriterleri göz önüne al›nd›¤›nda ö¤rencilerin ald›klar› puanlar›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› rahatl›kla görebiliriz.
Sonuç olarak, ö¤rencilerin s›navlardan ald›klar› puanlar kiﬂinin
durumuna iliﬂkin gerçe¤i yans›tmamaktad›r fakat buna ra¤men ö¤renciler ald›klar› puanla yetinmek zorunda olduklar› için tercih haklar›n›
kullanmaktad›rlar. Asl›nda büyük
ço¤unlu¤u istemedikleri bir mesle¤i
ve gelece¤i tercih etmektedir.
Görüldü¤ü gibi e¤itim sistemi
her ﬂeyiyle çürümüﬂtür yap›lan s›nav›ndan, tercihlerine, okullar›na, verilen e¤itime kadar ve milyonlarca
ö¤renci bu adaletsizliklerden pay›n›
almaktad›r.
Bu düzenin e¤itimi geleceksizdir
ve sistemin kendi ihtiyaçlar›n›
do¤rultusunda ﬂekillendirilmiﬂtir.
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Edirne’de Linç Davas›na
Devam Edildi
Edirne’de ba¤›ms›zl›k istedikleri
için lince u¤rayan devrimci gençlerin
müdahil oldu¤u davaya devam edildi. 22 Temmuz günü Edirne 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruﬂmaya linç sald›r›s›na u¤rayan Sirkan
Fikir ve avukatlar›n›n yan›s›ra san›klar ve avukatlar› da kat›ld›.
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‹fade veren Serkan Fikir olay›n
nas›l geliﬂti¤ini anlatarak san›klar›
teﬂhis etti.
Önceki duruﬂmada izlenmesi karara ba¤lanan CD’ler bütün san›klar
ve lince maruz kalan ﬂikâyetçiler
haz›r olmad›¤› için bütünüyle izlenmedi. Ancak her bir CD aç›larak ge-

nel de¤erlendirmeler yap›ld›, herhangi bir teﬂhis yap›lmad›.
Bu CD’lerin yüzeysel izlenmesiyle bile san›klar›n devrimci ö¤rencilere tekme ve yumruk att›klar›n›n,
bir san›¤›n imza masas›n› tekmeleyip da¤›tt›¤›n›n k›saca bir linç sald›r›s›nda bulunduklar›n›n görülmesine yetti. San›klar›n savunmalar›n›n
aksine hiç bir san›¤›n “geçerken u¤ramad›klar›” görüldü. Sald›r›n›n organize bir biçimde yap›ld›¤›, “Aponun Piçleri, Y›ld›ramaz Bizleri”
“Edirne Uyuma Vatan›na Sahip
Ç›k” gibi sloganlar at›ld›¤› ve kalabal›¤›n uzunca bir süre birikmesinin
beklendi¤i gözlendi.
Ayr›ca mahkeme taraf›ndan müdahil avukatlar›na gönderilen
CD’lerin, duruﬂmada izlenen dosya
konusu olay›n CD’leri ile eﬂleﬂmedi¤i görülerek, CD’lerin gönderilmesi istendi.
CD kay›tlar›n›n gelecek celseye
bilirkiﬂi huzurunda incelenmesine
ve CD’lerin yeniden gönderilmesine karar verildi.
Duruﬂma 19 Ekim tarihine ertelendi.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Geçti¤imiz günlerde ÖSYM
Baﬂkan› Ünal Yar›ma¤an taraf›ndan
aç›klanan üniversitelere giriﬂ s›navlar›n›n sonuçlar›, ülkemizdeki e¤itim sisteminin çarp›kl›¤›n› bir kez
daha ortaya koydu. 1 milyon 856
bin ö¤rencinin kat›ld›¤› s›navlarda,
yaln›zca 784 bin ö¤rencinin “180 baraj›n›” aﬂt›¤›
ve 10 bin ö¤rencinin de
s›f›r puan ald›¤› aç›kland›. Say›lar yaﬂanan adaletsizli¤i ve e¤itim kurumlar›n›n düﬂtü¤ü durumu çok aç›k bir ﬂekilde
tekrardan göstermektedir.
Her dönem sonunda
gördü¤ümüz bu sonuçlara
ﬂaﬂ›rmamak gerekir. Her
y›l televizyonlara ç›k›p
“s›nav sistemini de¤iﬂtirdik, düzelttik” deseler de, bu sadece bir yalandan ibarettir. Beﬂ ayr› s›nav yapmakla, farkl› tarihlere koymakla ne
e¤itim sistemi de¤iﬂmiﬂ olur ne de
bu sonuçlar› de¤iﬂtirebilirler. Ülkemiz e¤itim sisteminin bu halde olmas›n›n
nedeni tamamen halk›n ç›karlar›na göre de¤il, tekellerin ç›karlar›na göre ﬂekillenmiﬂ olmas›ndand›r.
Bu düzen kendinden
olmayan kimseye de¤er
vermez. Bu yüzden okullar›m›zda e¤itim ad›na
hiçbir ﬂey yoktur. Araﬂt›rmayan, sorgulamayan,
kendi tarihine yabanc›laﬂm›ﬂ, Amerika’ya, Avrupa’ya özendirilmiﬂ, düzene biat eden gençlik yaratmak için e¤itimi de buna
göre ﬂekillendirmiﬂlerdir.
Tamamen üniversite
s›nav›na yönelik ezberci
bir anlay›ﬂ vard›r. Ö¤rencileri geliﬂtirecek, soracak
- sorgulatacak bir faaliyet
yoktur. Hatta ço¤u bilgi
“s›navda ç›kmaz” denilerek atlanmaktad›r.
Okullar›n s›nav› ka-

zanmak için
yetersiz hale
getirilmesinden dolay›, ço¤u ö¤renci dershanelerde e¤itim almaya çal›ﬂ›yor. Okullarda görülen derslere bir de dershane eklenince, ö¤renciler derslerin
alt›nda bo¤uluyorlar. Gençli¤i kal›ba sokmak egemenlerin gençlik

karﬂ› duyars›zlaﬂ›yor, bencilleﬂiyor.
Dershaneler de öyle bir hal alm›ﬂt›r ki, ﬂehirlerde dershaneye giden
ö¤renci say›s› çok fazla artm›ﬂt›r.
Mevcut e¤itim sistemine göre üniversite s›nav›n› kazanmak için dershaneye gitmek “zorunluluk” haline
getirilmiﬂ. Fakat dershane ücretlerine bak›ld›¤›nda yoksul halk çocuklar›n›n önemli bir kesiminin
dershanelere gitme olas›l›¤›
yoktur. Yani denilmektedir
ki; Paras› olan okur,
olmayan okuyamaz.
Ayr›ca dershaneler de
h›zla yay›lm›ﬂ, ülke genelinde dershane tekelleri ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu tekeller
Anadolu’da da yay›lmaya
çal›ﬂmaktad›r. Yoksul halk
çocuklar› üniversiteye gidebilmek için buralarda
e¤itim görmek zorundad›r. Bu yüzden bin bir zorlukla, anne-babalar›n
büyük fedakarl›klar›yla dershanelere kay›t olmaya çal›ﬂ›rlar.
‹ﬂte böyle bir tabloda ö¤rencilerin birbirini elemesi,
birbiriyle yar›ﬂmas› adaletli midir?
Mesele u¤raﬂ›p didinip
s›nav› kazanmakla da bitmiyor tabi. Üniversiteyi
kazananlar› kay›t paras›,
harç paralar›, al›nmas› zorunlu kitaplar, yurt paras›,
vb. birçok harcama bekliyor. Paran yoksa okuyam›yorsun yani!
Adaletsizlik her yerde
karﬂ›m›za ç›kacakt›r. Bu
adaletsizlikleri görmezden gelmeyelim. Hayat›m›z birkaç saatlik bir s›nava ba¤l› olmas›n. Gelece¤imizi s›navlarla kazanaca¤›m›z yalan›na inanmak yerine mücadele
ederek, haklar›m›z› savunarak karﬂ› dural›m. Gerçek anlamda, halk için
e¤itimi de o zaman kazanm›ﬂ olaca¤›z. Yaﬂad›¤›m›z adaletsizli¤e dur
diyelim.

bir kaç dakikal›k
s›navlara s›¤d›r›lan
gelecek
politikas›d›r. Sadece ders ve ödevlerle zaman geçiren ö¤renciler etraf›nda olup biteni görmezden geliyor. Kendi d›ﬂ›ndaki geliﬂmelere
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Ard›ndan gaz bombalar›yla mahalleyi gaza
bo¤an polislere yan›t
Cepheliler’in sloganlar›
ve taﬂlar› oldu.
Yola¤z› mevkiine çekilen Cepheliler burada
yola barikat kurup yolu çift yönlü
kestiler. Barikat›n ateﬂe verilmesinin ard›ndan yaklaﬂan bir polis ekibi taﬂlanmaya baﬂlad›.
Kaçarken korkudan ters yöne
giren polis arac› yoldaki kapana tak›larak 4 tekeri patlad›. Kaçarken
korkudan baﬂ›n› kald›ramayan polisler havaya ateﬂ etse de, patlak
lastikleriyle son h›z kaçmaya devam ettiler.
Daha sonra Sa¤l›k Oca¤›n›n yukar›s›nda tekrar toplanan Cepheliler, orada bekleyen polisleri kovdular. Polislerin att›klar› gaz bombalar›na karﬂ› Cepheliler’in taﬂlarla cevap vermesi üzerine polisler daha
fazla kalamayacaklar›n› anlayarak
mahalleyi terketmek zorunda kald›lar.
Mahalleden bir aile de yakalanmak üzere olan bir Cepheliyi, polislerin çekildi¤inden emin olana kadar evlerine ald›lar.

Okmeydan›’da
Polisler Kovuldu
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‹stanbul polisi 20 Temmuz günü, Okmeydan›'n› ablukaya alarak
mahallede korku ve tedirginlik yaratmaya çal›ﬂt›.
Mahalleye ablukaya alan polislere Cepheliler müdahale ederek
emekçilerin yaﬂad›¤› mahallelerde
bar›namayacaklar›n› gösterdiler.
Akﬂam saatlerinde Okmeydan›na giren polis, mahallenin giriﬂinde, Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’n›n
önünde ve birkaç noktada panzer,
akrep ve gaz bombal›-gaz maskeli
çevik kuvvet ve sivil ekipleriyle
beklemeye baﬂlad›.
Saat 20:30 sular›nda biraraya
gelen Cepheliler, Sibel Yalç›n Direniﬂ Park› ile Dikilitaﬂ Park›’n›n aras›nda duran polislerin üzerine "Katil Polis Mahalleden Defol, Mahir
Hüseyin Ulaﬂ kurtuluﬂa kadar savaﬂ!" sloganlar›yla sald›r›ya geçti.
Patlayan ﬂiﬂelerin gürültüsüyle neye u¤rad›¤›n› ﬂaﬂ›ran polisler, at›lan
taﬂlarla iyice pani¤e kap›ld›lar.

Grup Yorum,
Kızıldere
Köyü'ne Ziyaret
Gerçekleştirdi
Konser turnesi kapsam›nda; 15
Temmuz Antakya–Samanda¤, 16
Temmuz Mersin–Kazanl› beldelerinde konserler gerçekleﬂtiren Grup
Yorum, 18 Temmuz günü turnenin son konseri olan Tokat'›n Almus ilçesi
Filitze (Durudere) Köyü'nün ﬂenliklerine kat›ld›.
ﬁenlikte yaklaﬂ›k 2000 kiﬂiye seslendi. ﬁenli¤in ard›ndan, akﬂam
K›z›ldere köylülerinin daveti üzerine K›z›ldere'ye bir ziyaret gerçekleﬂtirdi.
‹lk önce Mahir Çayan'lar›n vuruldu¤u evin önüne köylülerle birlikte giden
Grup Yorum elemanlar›, burada getirdikleri çiçekleri eve b›rakt›. Ve
K›z›ldere marﬂ› hep birlikte söylenerek Mahir'ler an›ld›.
Ard›ndan bir köy evine kalabal›k bir ﬂekilde geçildi. Burada içilen çaylar›n ard›ndan, hep birlikte ﬂark›lar söylendi. Keyifli sohbetlerin yap›ld›¤›
köy evinde, 60'a yak›n köylü bulunuyordu. Daha sonra, ‹stanbul'a gitmek
üzere, Yorum köyden ayr›ld›.
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Samanda¤’da
Topraklar›m›za
Sahip Ç›kal›m
Paneli
Hatay Samanda¤ Tekebaﬂ› Beldesi’nde, 17 Temmuz günü Aslanlar
Dü¤ün Salonu’nda Halk Cephesi taraf›ndan bir panel düzenlendi.
Panelde, topraklar›m›z› geri alman›n hukuki yollar›, örgütlenme
ve direniﬂ konusu anlat›ld›.
HHB avukatlar›ndan Oya Aslan
ve Halk Cephesi ad›na Gültekin
Arslan’›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› panelde, Epik Sanat Tiyatrosu haz›rlad›¤› bir skeçle, yerel sanatç›larda Ali ESER ve Do¤an DÖNMEZ
ise türküleriyle yer ald›lar.
HHB avukatlar›ndan Oya ASLAN, halk›n tar›m yapt›¤› özel ve
hazine arazilerinin devlet ile halk›n
yetkileriyle ilgili hukuki bilgi verdi.
Av. Aslan yasalar›n halk için de¤il
de tekelci ﬂirketlerin menfaatleri gözetilerek yasa koyucular taraf›ndan
haz›rland›¤›n› söyledi.
Daha sonra halk›n söz ald›¤› panelde pervanelerin baz› kesimler taraf›ndan siyasi rant elde edilmek
amac›yla kullan›lmak istendi¤ine
vurgu yap›larak düzen partileri eleﬂtirildi.
Panele 400 kiﬂi kat›ld›...

YÜRÜYÜﬁ:

17-18 Temmuz günü Mersin’de Mustafa
Kemal ve Demirtaﬂ mahallelerinde
okurlar›m›z dergimizin
sat›ﬂ›n›
yapt›lar. Yaklaﬂ›k
33 dergi sat›ld›.
‹stanbul Bahçelievler'de bulunan pazar yerinde
eylem yapan Halk Cepheliler
Ferhatlar'›n ve Enginler'in sesi Yürüyüﬂ dergisinin susturulamayaca¤›n› hayk›rd›lar.
18 Temmuz günü yap›lan
eylemde “Ferhatlar'›n Enginler'in Sesi Yürüyüﬂ Susturulamaz” yazan bir pankart aç›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada,
17 TAYAD'l›n›n keyfi bir ﬂekilde tutukland›¤›na de¤inildi.
Eylemin ard›ndan yap›lan
dergi sat›ﬂ›nda pazar yerinde
100 dergi halka ulaﬂt›r›ld›..

Gerçekleri
Ö¤renmek
Herkesin Hakk›
Yürüyüﬂ okurlar› Malatya,
Adana, Mersin ve ‹stanbul
Bahçelievler’de dergimizi
halka ulaﬂt›rd›lar bu haftada.
Malatya'da 20 Temmuz
günü yap›lan Yürüyüﬂ sat›ﬂ›nda okurlar›m›z AKP'nin zulmünü ve yalanlar›n› halka anlat›lar.
Adana’da 21 Temmuz günü Yüre¤ir ilçesine ba¤l› Akdeniz Mahallesi’nde “12 Eylül AKP ile sürüyor” diyen
okurlar›m›z 40 dergiyi halka
ulaﬂt›rd›lar.

Turnuva kupa törenine yaklaﬂ›k 50 kiﬂi kat›ld›.
‹stanbul Esenler’de de bu
y›l ilki düzenlenen Salih Ç›nar Dostluk ve Dayan›ﬂma
Futbol Turnuvas› 12 tak›m›n kat›l›m›yla baﬂlad›.
‹lk maçlar›n yap›ld›¤› 18 Temmuz Pazar günü Boran Spor “Güler
Zere’nin Cenazesine Kat›lmak, Mahir Çayan’› Anmak
Suç De¤ildir Tutuklanan TAYADl›lar Serbest B›rak›ls›n”
pankart›n› aç›p, tutuklamalar›
protesto ederek sahaya girdi.
Ayr›ca turnuvaya kat›lan tak›mlara Salih Ç›nar’›n hayat›
anlat›larak dostça maçlar yap›lmas› vurguland›.
Maçlar s›ras›nda izleyicilerden ve futbolculardan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için imza topland›.

Okan Y›ld›r›m Ve Salih Ç›nar
Ad›na Futbol Turnuvalar›
‹stanbul Sar›gazi'de geleneksel hale gelen Okan YILDIRIM Futbol Turnuvas› sona erdi.
Finale kalan iki tak›m aras›nda yap›lan son müsabakan›nda ard›ndan s›rayla tak›mlara kupalar› verildi. Turnuvan›n anlam›ndan ve Okan
Y›ld›r›m dan söz edilerek
dostlu¤un ve dayan›ﬂman›n
sporunun sahiplenilece¤i
yozlaﬂman›n
bencilli¤in,
yenmek h›rs›yla yap›lan sporun reddedildi¤i için bu turnuvan›n yap›ld›¤› vurgulanarak turnuvaya son verildi.

Yürüyüﬂ’ün
Sesi Berlin’de
Engin'lerin, Ferhat'lar›n Yürüyüﬂü’nü,
Berlin'de Türkiye'lilere ulaﬂt›ran Yürüyüﬂ
okurlar›, dergilerini, tarihini de anlatan görüntüler eﬂli¤inde tan›t›rken, Berlin'de Türkiye'lilerin yo¤un oturdu¤u semtlere de afiﬂleme
yapt›lar. Toplam 450 afiﬂ yap›ﬂt›r›ld›.
Berlin d›ﬂ›nda, Dresten, Magdeburg ﬂehirlerine de afiﬂlemeler yap›ld›. "Söylenecek Sözümüz Var, Gerçekleri Ö¤renmek Herkesin
Hakk›" diyen yürüyüﬂ okurlar›, "her zaman
yürüyüﬂümüzü daha h›zl› sürdürmeye çal›ﬂaca¤›z" dediler.
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Kemal Türkler
Davas› Ertelendi
‹stanbul Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam eden
Kemal Türkler katliam davas› 21
Temmuz günü tekrar görüldü.
Kemal Türkler'in ailesinin ve avukatlar›n›n
yer ald›¤› duruﬂmaya, baﬂka bir suçtan tutuklu
bulunan san›k Ünal Osmana¤ao¤lu gelmedi.
Mahkeme heyeti, davay› 23 Eylül’e erteledi.
Kemal Türkler’in Mezar› Baﬂ›nda Anma
Topkap› Mezarl›¤›’nda Kemal Türkler’in,
katlediliﬂinin 30’uncu y›ldönümünde mezar›
baﬂ›nda anma yap›ld›.
Anmada Kemal Türkler’in k›z› Nilgün Soydan k›sa bir konuﬂma yapt›.

Erzurum’da Sel Bask›n›nda 6 Kiﬂi öldü
Erzurum'un Horasan ‹lçesi’ne ba¤l› Saçl›k
Köyü’nde meydana gelen selde derenin taﬂmas›
sonucuyla selin bast›¤› evde ayn› aileden 6 kiﬂi
hayat›n› kaybetti. Ayr›ca selde kaybolan Orhan
Kocabaﬂ ise köyüne 3 kilometre uzakl›kta Alagöz Köyü’nde yaral› olarak kurtar›larak, Horasan Devlet Hastanesi'nde tedavi alt›na al›nd›.
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Bornova Cemevi'ne
Belediye Ve Polis
Bask›n›
Cemevlerini Alevilere vermeye söz
veren ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi 20
Temmuz Sal› günü gece yar›s› Bornova
Cemevi'ne bask›n düzenleyerek tabelalar› indirdi, eﬂyalara el koyup kap›lara
kilit vurdu. Ek güç olarak Cemevi kap›s›na polis getirdi.
Kap›y› çilingirle açan belediye
ekipleri Cemevindeki kitaplara, Hz.
Ali'nin ve Hac› Bektaﬂ Veli'nin resmine, Cemevi'ne ait evraklara el koydu.
Cemevi'nin bulundu¤u Bornova'ya
ba¤l› Atatürk Mahallesi’nde oturan
Alevi halk› olay› protesto etmek için
Çarﬂamba gününden itibaren Cemevi
önünde oturma eylemi baﬂlatt›. ‹lk gününde oturma eylemini Halk Cepheliler de ziyaret etti ve Alevi halka yanlar›nda olduklar›n› söylediler.
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Kaymakam Cemevi
‹nﬂaat›n› Durdurdu
Beylikdüzü Belediye Meclisi’nin
cem ve kültür evi inﬂaat› Kaymakam
Yusuf Odabaﬂ’›n “hukuki altyap›s› olmad›¤›” gerekçesiyle açt›¤› dava üzerine durduruldu.
Bir önceki belediye taraf›ndan
cemevi yap›m› için verilen alan, belediye de¤iﬂince geçersiz oldu. Kaymakam Odabaﬂ’›n baﬂvurusu üzerine ‹stanbul 1. ‹dare Mahkemesi, “alan›n belediye hizmetleri haricinde kullan›lmayaca¤›”na hükmederek inﬂaat› durdurdu. ABF Baﬂkan› Ali Balk›z kaymakam›n ayr›m yapmas›n› eleﬂtirdi.

Gazi Mahallesi’nde Sergi
55 Bin Kiﬂi ‹nönü'deydik
‹stanbul Gazi Mahallesi'nde 20
Temmuz günü Grup Yorum'un ‹nönü
Stadyumu'nda yapt›¤› konserin resimlerinden oluﬂan bir sergi aç›ld›. Nalbur
Dura¤›'nda aç›lan sergi, 1 hafta sürecek.
Sergide insanlarla konser üzerine Grup
Yorum tarihi üzerine sohbetler yap›ld›.
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BORÇKA ve ﬁAVﬁAT’ta HES’ler Halk
Taraf›ndan Protesto Edildi
Artvin’in ﬁavﬂat ve Borçka ilçelerinde yap›lan iki hidroelektrik
santral (HES) için düzenlenen Çevre Etki De¤erlendirme (ÇED) toplant›lar› halk taraf›ndan protesto edildi.
ﬁavﬂat’a ba¤l› Veliköy’de Arda Elektrik üretim firmas› taraf›ndan
Mirya Deresi’nde yap›lmak istenen Didem regülatörü ve HES projesi için firma temsilcileri, Çevre ve Orman ‹l Müdürlü¤ü, DS‹ ve
MTA yetkililerinin katl›m›yla ÇED bilgilendirme toplant›s›
yap›lmak istendi.
Toplant›n›n yap›laca¤› salon önünde toplanan köylüler ve çevreciler, bölgede HES istemediklerini söyleyerek protesto gerçekleﬂtirdiler. ÇED toplant›s›na köylülerden hiç kimse kat›lmad›.

H‹ND‹STAN'da Termik Santrala Karﬂ›
Ç›kan Halka Ateﬂ: ‹ki Kiﬂi Öldürüldü
Srikakulam bölgesinde yap›lacak olan termik santrale karﬂ›
gösteri düzenleyen halk›n üzerine ateﬂ aç›ld›. ‹ki kiﬂi öldürüldü, dört
kiﬂi yaraland›.
Halk›n sald›r›ya karﬂ› koymas›yla 45 polis yaraland›.
5000 gösterici termik santrali inﬂa eden ﬂirketi dört yandan
kuﬂatarak polisi geri çekilmeye zorlad›. Sald›r›ya geçen polis halk›
bölgeden uzaklaﬂt›rd› ama göstericiler daha sonra sopalar ve k›rm›z›
biber tozlar›yla sald›rd›lar.
Termik santral bölgedeki 24 köyün tar›m ve bal›kç›l›k kayna¤›n›
kurutaca¤› ve bölgeye zarar verece¤i için, halk santral yap›lmas›na
izin vermiyor.

Ayd›n ve Sanatç›lardan
Irkç› Yaklaﬂ›ma Protesto
“Karadeniz’in Ayd›nl›k Yüzleri Konuﬂuyor” ça¤r›s›yla bir araya
gelen ve aralar›nda ﬁevval Sam, Yaﬂar Kurt, Mehmet Gümüﬂ, Özcan Alper gibi birçok ayd›n›n imzas› bulunan bildiride Karadeniz
yöresinde mevsimlik tar›m iﬂçisi olarak çal›ﬂan Kürt kökenli yurttaﬂlara yönelik “›rkç›” yaklaﬂ›mlar k›nand›.
Taksim’deki Makina Mühendisleri Odas› ‹stanbul ﬁubesi’nde
dün yap›lan toplant›ya müzisyen Aydo¤an Topal, Ayla Y›lmaz, ‹smail Hakk› Demircio¤lu, Mehmet Gümüﬂ, yönetmen Özcan Alper,
Bahad›r ‹nce, ﬂair ‹brahim Karaca’n›n da aralar›nda bulundu¤u
metni imzalayan çok say› da isim kat›ld›.
Ortak bildiriyi okuyan yönetmen Özcan Alper yarat›lmaya çal›ﬂ›lan düﬂmanl›k havas›n›n Karadeniz’in kardeﬂlik ruhuna ayk›r› oldu¤una dikkat çekerek “Bölge illeri emniyet yetkililerinin Giresun’da kat›ld›¤› bir zirvede al›nd›¤› idda edilen ‘Kürt iﬂçilerin bölgeye sokulmamas›na’ iliﬂkin, insanlar›m›z› potansiyel suçlu olarak
gösteren kararlar, hukuken ve insanl›k gere¤i kabul edilemez” dedi.

Adalet!
Son birkaç haftadaki geliﬂmelere
bak›n: Baﬂbakan Erdo¤an bir yanda 17
yaﬂ›ndaki Erdal Eren ve 12 Eylül’ün
ast›¤› di¤er insanlar için gözyaﬂ› döküyor. Ayn› Erdo¤an gerilla cesetlerinin
parçalanmas›n›n baﬂ sorumlusu.
Cesetleri parçalanan gerillalar›n
konuﬂulmas›n› bile “terörün avukatl›¤›”n› yapmak olarak görüyor.
17 yaﬂ›ndaki kanser hastas› tutuklu Abdullah Akçay’› bir hastanenin
tutuklu hücresinde katlediyor. Bütün
bunlar olurken, solun de¤iﬂik kesimleri ve Kürt milliyetçi hareketin “savaﬂ›n bitirilmesi” ve “bar›ﬂ” ad›na
çözüm olarak gösterdikleri; “Hakikat
ve Adalet Komisyonu”dur.
Kolun, baca¤›n, baﬂ›n gövdeden
ayr›ld›¤› bu vahﬂetin ortas›nda düzen
içinde kurulacak “hakikat ve adalet
komisyonlar›” nas›l hesap soracak?
Neyin adaletini arayacak? Neyi araﬂt›racak? Ve nas›l araﬂt›racak? Araﬂt›r›lacak ne var? Gizli sakl›, mu¤lakta
olan birﬂey var m›? Gerillalar›n parçalanm›ﬂ cesetlerinde belirsiz olan
araﬂt›r›lacak ne var? Herﬂey ortada-

Hakikat ve Adalet
Komisyonu mu!
d›r.
AKP’nin hapishanelerdeki hasta
tutsaklara iliﬂkin politikas›na bak›n;
bir tutukluyu daha ölümün k›y›s›na
getirdi ve katletti. Fakat bunu yaparken bile halkla alay ediyor. Kanser
hastas› tutukluyu ölümün k›y›s›na getirip cezas›n›n ertelendi¤ini aç›kl›yor.
Oligarﬂinin politikalar› aç›k ve net.
Kurulacak komisyon neyi araﬂt›racak.
Geçmiﬂi mi? Geçmiﬂte de bilinmeyen bir ﬂey yoktur. Yak›lan, y›k›lan, boﬂalt›lan köyler, infazlar, gözalt›nda kay›plar, katliamlar, iﬂkenceler... bilinmeyen ne var?
Bu düzen içinde hangi komisyon
olursa olsun, adaleti sa¤layabilir mi?
Bu konuda örnek verilen Güney Afrika, Latin Amerika gibi ülkeler var.
Bu ülkelerde adalet sa¤land› m›?
Adaletsizli¤in kayna¤› katleden düzen, kurumlar›yla, katilleriyle varl›¤›n› sürdürdü¤ü sürece kurulacak komis yon neyi araﬂt›racak ve hangi hakikatleri ortaya ç›kartacak?
HAYIR;

Parlamenter mücadele
bu anlay›ﬂla sürdürülemez!
AKP’li Hüseyin Çelik, Baﬂbakan
Erdo¤an’›n BDP ile görüﬂüp görüﬂmeyece¤i sorusuna “Baﬂbakan›m›z
terörden nemaland›klar›n› düﬂündü¤ü partilere gitmeyecektir” diyerek,
Baﬂbakan’›n BDP'yle görüﬂmeyece¤ini duyuruyordu.
AKP, baﬂ›ndan beri BDP ile görüﬂmeyi sanki “bir lütufta bulunuyormuﬂ” gibi bir hava içerisinde de¤erlendirdi, sundu.
Yeri geldi bunu BDP’ye karﬂ› kulland›. Hatta görüﬂme meselesini koﬂula bile ba¤lad› AKP. Görüﬂme meselesini bir ﬂantaj arac› olarak bile
kulland›lar.
Ancak burada AKP’nin tavr›ndan
çok BDP’nin tavr› önemlidir. ﬁöyle
ki; BDP, AKP ile görüﬂmeye özel bir
önem atfederek, peﬂinden sürüklenmemelidir. Bu tür görüﬂmeler
BDP’nin meﬂrulu¤u anlam›na gel-

mez.
Önemli
olan halk nezdinde ki meﬂruluktur.
AKP diyor
ki; “muhatap alm›yorum, ellerini s›km›yorum”, BDP hala beklenti içerisinde ve hemen her durumda Baﬂbakan ile görüﬂmek istedi¤ini söylüyor.
Peki neden? Niye AKP ile görüﬂmekte bunca ›srar ediliyor? Ki, son
dönemde BDP’yi suçlayan peﬂ peﬂe
demeçler veriyor AKP’liler.
Böylesi durumda b›rakal›m AKP
ile görüﬂmeyi, AKP’ye ciddi ciddi tav›r almak gerekir.
AKP diyor ki; “terörden nemalan›yorlar” o nedenle görüﬂmüyoruz
BDP diyor ki, biz görüﬂmeye aç›¤›z...
K›sacas› AKP “iﬂine geldi¤i” noktada, “dialogdan yanay›m” diyerek,
görüﬂüp, kendince halka mesajlar
verdi. Bugün ise politikalar› gere¤i
“uzlaﬂmaz” konumdad›r AKP. Ve
BDP’ye karﬂ› sürdürdü¤ü politikalar
da ortadad›r.

Hakikat ve Adalet Komisyonun
kuruldu¤u örnek gösterilen ülkelerde
hakikatlere ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Adalet
sa¤lanmam›ﬂt›r.
Kurulan bu komisyonlarla karﬂ›l›kl› “iki taraf” hakikatlerin üstünü
örtmüﬂtür.
Hakikatlerin konuﬂulmas›n›n önü
kesilmiﬂtir. Konuﬂulmas› dahi engellenmiﬂtir. Hakikatler aç›¤a ç›kart›lmam›ﬂ, üzerine sünger çekilmiﬂtir.
Karﬂ›l›kl› unutturulmuﬂtur.
AKP’nin “Kürt aç›l›m›” politikalar›n›n baﬂlang›ç›nda Ahmet Türk,
Diyarbak›r Hapishaneleri’nde yaﬂad›¤› insanl›k d›ﬂ› herﬂeyi unutmaya
haz›r oldu¤unu söylemiﬂti.
UNUTARAK ADALET SA⁄LANIR MI?
Böylesi bir komisyon hakikat ve
adalet komisyonu olmaz. Katillerle
uzlaﬂma komisyonu olur.
Bu ülkede yaﬂad›klar›m›z› kim
unutmam›z› isteyebilir? Unutarak hakikatler aç›¤a ç›kart›lmaz. Hakikatlerin üstü örtülür. Adalet sa¤lanmaz,
adaletsizlik büyütülür.
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AKP, yüzlerce BDP’liyi tutuklatt›rm›ﬂ ve düzmece davalar açt›rm›ﬂt›r.. Yetmemiﬂ, Ahmet Türk ve Aysel
Tu¤luk gibi milletvekillerinin milletvekilliklerini düﬂürmüﬂtür.
Partiye karﬂ› kapatma davalar›
açarak, adeta bask› alt›na alm›ﬂt›r.
Tüm bunlar yetmezmiﬂ gibi halktan
tecrit etmek için hergün suçlamaya
devam etmiﬂtir BDP’yi.
Tüm bu olup-bitenler karﬂ›s›nda
düzene ve iktidar partisine karﬂ› daha
net tutum almal›yd› BDP.
Parlamenter mücadele, ilerici bir
temelde yap›lacaksa, onun baﬂ koﬂulu
meﬂrulu¤un savunulmas›, düzenin
dayatmalar›na boyun e¤ilmemesidir...
Bu konu da net bir tutum al›nmazsa iktidar daha çok üzerine gelecek ve
kuﬂatmay› devam ettirecektir.
Yap›lmayan budur. ‹ﬂbirlikçi
AKP’ye karﬂ› net bir tav›r al›nmamakta, halen görüﬂme talebi dile getirilmektedir. Do¤ru olmayan da tam
da bu tav›rd›r.
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Avrupa’da
‹ngiltere / Londra
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Mahir Çayan’› anmak ve Güler
Zere’ye özgürlük eylemlerine kat›ld›klar› gerekçesiyle tutuklanan 17
TAYAD’l› için ‹ngiltere, ‹sviçre, Almanya ve Fransa’da eylemler yap›ld›.
‹ n g i l t e re'nin baﬂkenti Londra'da 14 Temmuz günü TAYAD
Komite taraf›ndan eylem yap›ld›.
"Hasta Tutsaklara Sahip Ç›kt›klar›
‹çin, Katledilen Devrimcilerin Cenazelerini Omuzlad›klar› ‹çin, Tecrite Karﬂ› Mücadele Eden TAYAD'l›lar Tecritte! Tutuklu TAYAD'l›lar
Derhal Serbest B›rak›ls›n!" pankart›
aç›lan eylemde, "Susmayaca¤›z,
Zulmünüze Boyun E¤meyece¤iz,
TAYAD'l›lara Özgürlük", "TAYAD'l›lar Tecrite S›¤maz, Tecrite
Son!" yazan dövizler taﬂ›nd›.
Tecrit alt›ndaki TAYAD’l›lar›
zulmün elinde çekip alacaklar› vurgulanan eylem; "Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" slogan›yla sona erdi.
‹sviçre’nin Basel kentinde 16

“TAYAD’l›lar Tecritinize S›¤maz”
Temmuz günü Halk Cepheliler taraf›ndan stant aç›ld›. “Güler Zere’ye
Sahip Ç›kmak, Mahir Çayan’› Anmak Suç De¤ildir” baﬂl›kl› bildiri
da¤›t›lan stantta, tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için
TBMM’ye gönderilmek üzere imza
topland›.

Berlin’de de Kreuzberg Cuma
pazar› önüne ve Kreuzberg Kotbussertor Meydan›’na kurulan masalarla imza topland›. Halk Cepheliler
her hafta Cuma ve Cumartesi günleri imza masalar› açarak hukuksuzlu¤u teﬂhir edeceklerini belirttiler.

Almanya’da 17 Temmuz günü
Köln’de TAYAD’l›lar için imza toplanarak yaﬂanan hukuksuzluk teﬂhir
edildi.

mitesi taraf›ndan 17 ve 18 Temmuz
günleri imza topland›. ‹ki gün süren
çal›ﬂma sonucunda 700 bildiri da¤›t›ld› ve 300 imza toplan›ld›.

Viyana kentinde Halk
Cepheliler taraf›ndan
bir anma yap›ld›. An-mada yap›lan konuﬂma-da 12 Temmuz ﬂehitlerinin mirasla-r›n› devam ettiren devrimcilerden
ve Avrupa’daki yozlaﬂmadan bah-sedildi. Anman›n yap›ld›¤› salonda
"12 Temmuz ﬁehitleri Emperyaliz-me Karﬂ› Direnmenin Ad›d›r" pan-kart› ve karafillerle süslenmiﬂ ﬂehit-lerin foto¤raflar›n›n oldu¤u bir ma--

sa aç›ld›.
Almanya’da Irkç›l›¤a Karﬂ› Mü-cadele Derne¤i’nde (IKAD) 12
Temmuz ﬂehitleri an›ld›. 12 Tem-muz ﬂehitlerinin resimleri ve sloganlar yaz›l› bir panonun as›ld›¤›
anmada, "12 Temmuz ﬂehitleri em-peryalizme karﬂ› sürdürdü¤ümüz
savaﬂ›n çok a¤›r bir bedeliydi. Biz-ler K›z›ldere'den bu yana bu bedel-leri ödeyerek ölümsüzleﬂtik” denildi.

12 Temmuz ﬁehitleri An›ld›
12-14 Temmuz 1992’de kald›k-lar› evlerde oligarﬂinin polisleri ta-raf›ndan katledilen devrimciler
Fransa, Avusturya ve Almanya’da
an›ld›.
18 Temmuz günü Fransa’da
Strasbourg Saint-Denis Kemer
önünde yap›lan program ‹brahim
Karaca’n›n “Ölümsüz” ﬂiiriyle baﬂ-lad›. Programda yap›lan konuﬂma-da katliam›n nedenleri ve nas›l ger-çekleﬂtirildi¤i anlat›ld› ve “Daha da
ölece¤iz çünkü devrim iddiam›z›
taﬂ›yor, devrim yürüyüﬂümüzü sür-dürüyoruz” denildi.
40 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada "12
Temmuz Direniﬂi Yenilmezli¤imiz-dir" pankart› aç›ld› ve "Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede", "Devrim
ﬁehitleri Ölümsüzdür" sloganlar›
at›ld›.
17 Temmuz günü Avusturya’n›n
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F r a n s a’da Paris Özgürlük Ko-

Fransa’da Emperyalizmin Askeri Varl›¤›na
Karﬂ› Eylemler
Fransa Paris ve Nancy kentlerinde “Emperyalizmin Askeri Varl›¤›na
Karﬂ› Mücadele Günü” çerçevesinde eylemler yap›ld›.
Paris’te 12 Temmuz günü Halk Cepheliler taraf›ndan, Türk ve Kürt
halk›n›n yaﬂad›¤› Strasbourg Saint-Denis'de eylem yap›ld›. 12 Temmuz
2006’da ‹srail’in Lübnan’a sald›r›s› protesto edildi. Ayr›ca 12 Temmuz
1992’de katledilen Devrimci Sol önderleri ve kadrolar› an›ld›.
Nancy’de 11 Temmuz günü Maginot Meydan›’nda emperyalist
sald›r›lar teﬂhir edildi ve Devrimci Sol savaﬂç›lar› ve Lübnan’da hayat›n›
kaybedenler an›ld›.

4 Berlin’de

Sivas ﬁehitleri An›ld›

Almaya Berlin'de her y›l Temmuz'un ilk haftas› pazar günü ya-p›lan, Sivas katliam›n› protesto ve ﬂehitleri anma yürüyüﬂü, bu sene
4 Temmuz'da yap›ld›. Hermanplaz'da baﬂlayan yürüyüﬂ Kreuzberg
Orenienplatz'da yap›lan mitingle bitirildi. 3 binden fazla kiﬂinin
kat›ld›¤› yürüyüﬂte Halk Cepheliler Sivas ﬂehitlerinin resimleriyle
yerlerini ald›lar.

4 Stammheim

Davas› Sona Erdi

Almanya'da, hukuksuzca tutuklanan Türkiyeli devrimcilerin
tecritte 16 ay tutsakl›¤›n›n ard›ndan, 17 Mart 2008'de baﬂlayan ve
28 ayd›r, tutsaklar›n a¤›r tecrit koﬂullar›nda, devam eden Stuttgart
Stammheim davas› sona erdi.
15 Temmuz günü davan›n son duruﬂmas› görüldü. Mahkeme he-yeti psikolojik sorunlu Hüseyin Hiram ve Türkiye'den gelen
DHKP-C masas› polislerinden Serdar Bayraktutan'›n ifadeleri do¤-rultusunda Devrim Guler'e 4 y›l 10 ay, Ahmet Düzgun Yüksel'e 5
y›l 4 ay ceza verdi. Üçte iki uygulamas›n›n da yap›lmayaca¤›n› söy-leyen hakim, kaçma ihtimalleri oldu¤undan dolay› cezalar›n›n ta-mam›n› yatacaklar› yönünde karar verdi. Karar› aç›klad›ktan sonra
da "umar›m bu size ders olur" diyen hakimin, bu davada anlaﬂma-ya zorlad›¤› tutsaklar›n anlaﬂmay› kabul etmemelerinden dolay› in-tikam almak amaçl› ve keyfi ceza verdi¤i de dikkat çekti.

4

Özgürlük Ça¤r›s› 52. Haftada

Almanya’n›n Köln kentinde 17 Temmuz günü
Dom Kilisesi önünde yap›lan eylemle, Nurhan Erdem, Cengiz Oban, Ahmet ‹stanbullu ve Faruk
Ereren için özgürlük istendi. Eylemde mahkemelere kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

4 Stuttgart'ta

Yaz ﬁenli¤i

Almanya’da 17 Tem-muz günü Stuttgart Ehter-dingen'de Halk Kültür Evi
6. Geleneksel Yaz ﬁenli¤i
yap›ld›. 2 Temmuz’da
Sivas’ta katledilenlerin ve
12 Temmuz 1992’de katledilen Devrimci Sol önder
ve kadrolar›n›n resimlerinin as›ld›¤› ﬂenlikte
Halk Kültür Evi Tiyatro Ekibi, Grup Viyale,
Ça¤daﬂ Mahzuni ve Güler Duman sahne
ald›lar.
Sahneye "Kardeﬂlik Sofras›na Hoﬂ Geldi-niz" yazan pankart›n aç›ld›¤› ﬂenli¤e 300 kiﬂi
kat›ld›.
Say›: 226
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AVRUPA’daki B‹Z
“ U ma r › m bu s i z e d e rs o l u r” diyordu karar› aç›klayan, iki devrimciye a¤›r cezalar veren hakim.
Asl›nda verdikleri karar› hangi
amaçla verdiklerini saklam›yordu,
emperyalizmin yarg›çlar›. O bir cümlede karar›n mant›¤› vard›.
“ D e r s v e r m e k” için a¤›r cezalar›
verdiler. Baﬂ e¤diremedikleri, teslim
alamad›klar›, “uzlaﬂma ad›na”
kendilerinin önünde diz k›rmad›klar› için y›llara varan cezalar› verdiler.
D e v r i m G ü l e r ’e 4 y›l on ay,
Ahmet Düzgün Yüksel’e beﬂ y›l
dört ay ceza veren mahkeme, “kaçma ihtimalleri oldu¤u“ gerekçesiyle, c e z a l a r › n › n t a m a m › n › y a t a c a kl a r › n › , “üçte iki uygulamas›” n›n uygulanmayaca¤› yönünde karar verdi.
Emperyalizm s›n›f kinini kusacak, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için tecrite, a¤›r cezalara karﬂ›n düﬂüncelerinden ödün vermeyen iki devrimciyi
ibreti alem olsun diye cezaland›racakt›.

O nedenle devrimcileri K a s › m
2006 y›l›ndan beri, neredeyse 4 y›ld›r
a¤›r tecrit koﬂullar›nda tuttular. 4 y›l
boyunca en temel haklar›n› kullanamad› devrimci tutsaklar.
‹ki devrimcinin mahkemeleri tecritin ve tutsakl›klar›n›n 16. ay›nda
baﬂlad›. 16 ay duruﬂma yüzü görmediler.

Teslim alam›yorsan,
baﬂ e¤diremiyorsan,
cezaland›r!
17 Mart 2008’de baﬂlayan ve 28
ayd›r, a¤›r tecrit koﬂullar›nda, devam
eden S t u t t g a r t S t a m m h e i m davas›
emperyalizmin dayatmalar› alt›nda
ve cezaland›rma mant›¤›yla bitirildi.

Alman emperyalizmi, uzun süredir devrimcileri tutuklamaya, tecrit
alt›nda y›llarca tutup a¤›r cezalar vermeye devam ediyor.

S t u t t g a r t S t a m m h e i m davas› tümüyle bu mant›kla aç›lan bir davayd›. Nitekim devrimcilerin uzun y›llard›r tecrit alt›nda tutulmas›, verilen
cezalar›n somut “suçlamalar” a dayanmay›p, siyasi kararlar verilmesi
nas›l bir politika güdüldü¤ünün de
ifadesidir.
Verdikleri a¤›r cezalar yan›nda,
“kaçma ihtimalleri” diyerek, infaz
sisteminde bile cezaland›rma
mant›¤› güttüler.
‹ki devrimci hakk›nda somut
deliller “üü retemeyince” iﬂkencecilerden, faﬂist katillerden yard›m
istediler. Türkiye kontrgerillas›ndan yard›m alarak, bir iﬂkenceci
polisi tan›k olarak ça¤›rd›lar.
Tüm bunlar, Alman emperyalizminin hukukunda ve adalet anlay›ﬂ›nda devrimcilere olan düﬂmanl›¤›
ve intikamc›l›¤› göstermektedir.
Emperyalizmin boyun e¤dirmek
için kulland›¤› hukuku devrimcilerin
inançlar› karﬂ›s›nda hükümsüzdür.
Sald›rganl›klar›n›n as›l nedeni budur.

25 Temmuz
2010
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Saçmalama
“‹çki içece¤ine meyve ye, onda da alkol var”.
(Tayyip Erdo¤an)
Baﬂbakanlara saçmalama özgürlü¤ü mü var?

Özgürlük!
Almanya’da geçen y›l uyuﬂturucudan 1331 kiﬂi öldü!
Özgürlük iﬂte!

Oy için
her ﬂey...
yap›l›r
Tayyip
Erdo¤an,
TBMM grup toplant›s›nda
sözünü etti¤i “12 Eylül
ma¤durlar›”ndan Mamak Cezaevi’nde iﬂkencede katledilen Hüseyin Kurumahmuto¤lu’nun ailesini arayarak taziyelerini bildirmiﬂ..
Kurumahmuto¤lu katledileli tam 30 y›l olmuﬂ..
30 y›l sonra yeni mi ö¤renmiﬂ Tayyip, yeni mi akl›na düﬂmüﬂ de taziyelerini bildiriyor?
Peki öteki katledilenler ne olacak?
Hepsine baﬂsa¤l›¤› dileyecek mi?
Ve elbette as›l soru da ﬂu: Onlar› katledenlerin hakettikleri cezaya çarpt›r›lmalar› için ne yapacak?
Laftan baﬂka elbette.
Aç›kça bir kez daha görüldü ki, burjuva politikac›s› oy için her ﬂeyi, yapar, her halt› yer...

‘Demokrasimiz’den!!!
Sivas'›n Kangal ‹lçesi'ne ba¤l› Çetinkaya beldesinde Ray ve Hoﬂgörü ﬂenlikleri yap›ld›. ﬁenliklerde Malatya Haklar Derne¤i de stant açacakt›. ﬁenliklerden önce jandarma belediye görevlilerine
"buraya birileri gelecek dergi ve kitap satarak ortal›¤› kar›ﬂt›racaklar" diyerek “uyar›” yapt›.
Kitap ve dergi satman›n ortal›¤› kar›ﬂt›rmak say›ld›¤› bir demokrasi standart› ç›kt› ortaya.
*
Utku Aykar; Ankara’da yürürken gözalt›na al›nd›, tutukland›. Gerekçe ﬂuydu: “Karadeniz Özgürlükler Derne¤i’ni aç›p kapatt›¤› ispat edildi.”
Bir yeni demokrasi standart› daha!

Nazik!
Hüseyin Çelik, Tayyip’in a¤lamas›n›n istismar
olarak eleﬂtirilmesi üzerine ﬂöyle buyurmuﬂ:
“Siy asetin d ili n azik olm al›”
Halka gelince hiç nazik de¤ilsiniz ama.
“Hadi, anan› da al da git” demek, nezaket kurallar›n›n ihlali olmuyor anlaﬂ›lan.
AKP’li bakanlar›n ve bizzat Baﬂbakan’›n halka
att›¤› f›rçalar›n haddi hesab› yok.
Naziklikmiﬂ..
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söz feEthnegtimnleeri
ruhuna sahip de¤ilse n i z M ar k si zm L en inizm sizin için
felaket olur.
Mao

Yuh!
Londra’da köpekler için dondurmac›
aç›l›yormuﬂ.
Konuya iliﬂkin verilen bilgide, “köpeklerin de herkes gibi serinlemeyi hak
etti¤i, bir grup beslenme uzman›n›n en
lezzetli ve güvenli köpek tatl›lar›n› belirlemek için aylard›r zorlu bir çal›ﬂma yapt›klar›” belirtiliyor.
Yuh olsun emperyalist dünya sana,
yuh!

ﬁal-ﬁepik
Tar›m Bakan› Mehdi Eker Hakkari’deki bir dü¤ünde yörenin giysileri olan ﬂalﬂepik giyerek, halay çekmiﬂ.
Daha önce de generaller ﬂal-ﬂepiklerle
halay çekmiﬂlerdi.
Tüm cumhuriyet tarihi boyunca kravat
tak›m elbiseyle Kürt halk›n› esir almaya
ve aldatmaya çal›ﬂt›lar; olmad›, ﬂimdi ﬂal
ﬂepik deniyorlar... Yar›n peﬂmerge k›yafeti de giyebilirler..

Kad›n Sorunu
Kad›nlar›n yüzde 19.6’s›n›n okuma
yazmas› yok.
(Baﬂka söze de gerek yok asl›nda ama
bir kaç rakam daha ekleyelim.)
yüzde 75.4’ü iﬂgücüne kat›lm›yor.
Kentlerde yaﬂayan kad›nlar›n istihdam
oran› yüzde 17.6.
Hiç kad›n vali yokmuﬂ.
Kad›n belediye baﬂkanlar›n›n oran›
yüzde 1 bile de¤il...
Tablo bu; bir de utanmadan konuﬂup
duruyorlar.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
zümsüzleﬂir ve birbirimizle kavga ederiz. Birbirimizi yeriz.
Çal›ﬂt›¤›m›z iﬂyerimizde yaﬂad›¤›m›z problemler ortakt›r. Ama yaﬂanan problemlere karﬂ› birlikte hareket edece¤imiz yerde
herkes kendini kurtarman›n
yollar›n› arar.
Fakat herkesin kendi kurtaraca¤› bir yol yoktur. Sorunlar›m›z› çözümsüzleﬂtiren bu anlay›ﬂt›r. Bizi sorunlar karﬂ›s›nda güçsüzleﬂtiren bu anlay›ﬂt›r.
Sorunlar›m›z ortakt›r. ‹ﬂsizlik mi sorun? Milyonlarca insan iﬂsiz. Yoksulluk mu sorun?
Milyonlarca insan açl›k, yoksulluk yaﬂ›yor. Milyonlarca iﬂçi çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde ayn› haks›zl›¤a u¤ruyor.
Evimizde, mahallemizde,
okulumuzda, iﬂyerinde birbirimizle kavga ederek sorunlar›m›z› çözemeyiz. Bizler düzenin sömürü çarklar› aras›nda
ezilen ve düzenin yaratt›¤› sorunlar› yaﬂayan insanlar›z. Bizim birbirimizle kavgalar›m›z›n temelinde yatan neden, düzenin yaratt›¤› sorunlard›r. Sorunlar karﬂ›s›nda, yaﬂad›¤›m›z
haks›zl›klar karﬂ›s›nda birlikte
duramad›¤›m›zdan güçsüz kal›yoruz. Çaresiz hissediyoruz
kendimizi. Gücümüz ancak
birbirimizle kavga etmeye yetiyor. Birbirimizi yiyoruz.
Oysa bu dünyada bir baﬂ›m›za de¤iliz. Ayn› sorunlar› yaﬂayan milyonlar var. Hiç bir
sorun karﬂ›s›nda birlikte oldu¤umuzda güçsüz de¤iliz. Çözümsüz de¤iliz. Birbirimizle
kavga etmek yerine birlikte
olup haks›zl›klara karﬂ›, bize
bu sorunlar› yaﬂatanlara karﬂ›
kavga etmeliyiz.

Birbirimizle de¤il,
haks›zl›klara karﬂ›
kavga etmeliyiz!
Dert çok, sorun çok... Ev kiras›, çocuklar›n okul masraf›,
elektrikti, suydu, do¤algazd›,
birikmiﬂ faturalar... Kredi kart›
borçlar›... ay sonunu getirememek... Evde bitmeyen problemler, mahallede yaﬂanan sorunlar, iﬂ yerinde problem...
çözülmemiﬂ onlarca sorun...
üstüne üstüne gelir hepside...
Koskoca dünyada bir baﬂ›na
hissedersin kendini... Sorunlar›n bir kat daha artar. Çözümsüzsündür sorunlar karﬂ›s›nda.
Güçsüz, yapayaln›z hissedersin
kendini. Sorunlar›n içinden ç›k›lmaz da¤ gibi durur karﬂ›nda.
Sorunlar›n›n çözümü için ad›m
atacak gücü bulamazs›n kendinde.
Peki ne yapar›z?
Yukar›da sayd›¤›m›z sorunlar› yaﬂayan bir biz de¤ilizdir.
Evde ailecek yaﬂar›z ayn› sorunlar›. Mahallede mahallecek
yaﬂar›z ayn› sorunlar›. Okulda,
çal›ﬂt›¤›m›z iﬂ yerinde sorunlar›m›z temelde ortakt›r. Yaﬂad›¤›m›z sorunlar herkesi birlikte
etkiler. Fakat yaﬂad›¤›m›z sorunlar karﬂ›s›nda birlikte hareket edemeyiz.
Genelde yaﬂanan ﬂudur: Yaﬂanan problemler karﬂ›s›nda
sorunun çözümü yönünde birlikte çaba sarfedilmedi¤i için
sorunlar çözümsüzleﬂir. En küçük ﬂeyler aile içi kavgalara
dönüﬂür.
Mahallede komﬂular›m›zla
yaﬂanan bir sorunu birlikte çözebilecekken herkes kendini
düﬂündü¤ü için sorunlar çö-
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getirdi.
Konser alan›nda Grup Yorum’un
anons edilmesiyle 25 bin kiﬂiden
büyük bir alk›ﬂ koptu.

Hatay

Hatay ve Mersin’de Evvel Temmuz Festivalleri

GRUP YORUM EZG‹LER‹N‹
ONB‹NLERLE HAYKIRDI
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H ATAY SAMANDA⁄’da Asi
Gazetesi’nin katk›lar›yla düzenlenen
program, Akdeniz kafede saat
17.00'da Grup Yorum ile yap›lan söyleﬂiyle baﬂlad›. 170 kiﬂinin kat›ld›¤›
söyleﬂide Yorum'un ‹nönü konseri;
sanata, sanatç›ya bak›ﬂ aç›s›, Yorum'un toplumsal mücadeledeki yeri
gibi konular üzerine sohbet edildi.

Akﬂam saat 19.00'da H›d›r
Türbesi arkas›ndaki alanda baﬂlayan
konserde ise yerel sanatç›lardan
Aﬂ›k Do¤an Dönmez, yerel gruplar-dan Grup Umuda Yolculuk Arapça
ve Türkçe türküler seslendirdi. Epik
Sanat Tiyatro grubu Sivas katliam›n›
iﬂledi¤i oyunla, on binlerin duygular›n›, öfkesini, adalet özlemini dile

MERS‹N KAZANLI
FEST‹VAL COﬁKUSU

rosunu sergiledi.
“Evvel Tem-muz ve Halk
Kültürümüz” ko-nulu panelde Ha-san Biber ve
Adana Özgür-lükler Derne¤i
Baﬂkan› Mehmet
B›ld›rc›n konuﬂ-mac› olarak kat›-larak Evvel Temmuz’un tarihi ve kül-türümüzün yozlaﬂt›r›ld›¤›, gelenek ve
göreneklerimizin unutturulmaya çal›-ﬂ›ld›¤› anlat›ld›.
F e s t i v a l i n 2 . g ü n ü Çiftçilerin
Sorunlar› ve Çiftçi Üretici Birlikleri
konulu panelle baﬂlad›. Mersin
Ziraat Odas› Baﬂkan› Cengiz
Gökçek, Dr. Davut Keleﬂ ve Ziraat
Mühendisi Ömer Kürﬂat Oktay’›n
sözald›¤› panelde son olarak
konuﬂan Kazanl›-Der Baﬂkan› Serdal
Cengiz çiftçi birliklerini bir an evvel
hayata geçireceklerini anlatt›.
Akﬂamki konserde, Silver ve
Dostlar Müzik Grubu halk türküle-

Kazanl›’da birincisi düzenlenen
Evvel Temmuz Festivali’nin ilk
gününde Mersin polisinin keyfi
engellemeleriyle karﬂ›laﬂ›ld›.
Festivalin ortak yap›lmas› için Ka-zanl› Çevre Koruma Derne¤i bir öne-ri getirmiﬂti bu öneri Kazanl›-Der yö-neticileri kabul etmedi¤i için Mersin
Emniyeti ile iﬂ birli¤i yap›larak, kon-serin yap›laca¤› alan›n S‹T alan› ol-du¤u gerekçesiyle iptal karar› ç›kar-t›ld›. Polis ve jandarma festivali balta-lamak için “festivalde bomba patla-yacak” gibi söylenti yayarak prova-kasyona baﬂvurdu.
Kazanl›-Der yöneticileri tüm keyfi
engellemelere ra¤men festivali 14
Temmuz’da baﬂlatt›lar.
Evvel Temmuz’un y›llardan bugü-ne gelen bir bayram oldu¤unu ve bu
gelene¤i yaﬂatmak istiyoruz denilen
aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan Epik
Sanat Tiyatro Toplulu¤u sokak tiyat--
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Yorum Arapça, Türkçe, Kürtçe
parçalar söyledi. Yap›lan konuﬂmalarda "Orta-Do¤u ve Filistin gerçe¤i", "ABD ve Avrupa Emperyalizmi", "Kürt halk› üzerinde uygulanan
bask›lar", “Yozlaﬂt›rma politikalar›"
anlat›ld›. Türkülerin marﬂlar›n söylendi¤i gecede, halaylar büyük bir
coﬂkuyla çekildi.
Konserden günler önce kendilerine solcuyum diyen baz› çevreler ise
konsere kat›l›m› engellemek için
“Konser iptal oldu", "Konsere giriﬂler paral›d›r", "Konser Tekebaﬂ›’nda
olacak" vb. propagandas› yapt›lar.
Konser baﬂvurusu yap›l›rken Samanda¤ Belediye Baﬂkan› “festival
alan› dolu” diyerek festivali engellemeye çal›ﬂt›. Festival tüm engellemelere ra¤men yap›ld›.

Mersin
rini seslendirdiler. Daha sonra küçük
çocuklar›n ve gençlerin yer ald›¤› sahnede türküler söylenerek yozlaﬂma
konulu bir oyun sergilediler. Son ola-rak Grup Gündem sahneye ç›karak
Arapça türküler söyledi.
Festivalin son g ü n ün d e ise Grup
Yorum konseri vard›. Grup Yorum
Arapça, Kürtçe ve Türkçe türküler
seslendirdi¤i konserinde yapt›¤›
konuﬂmalarda devletin halklar› böl-meye çal›ﬂt›¤› ancak halklar›n bu
oyunu bozaca¤›n› ve devletin
baﬂaramayaca¤›n› anlatt›.
Ya¤murun h›zlanmas› nedeniyle
konser erken bitirildi.

